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 ‘’Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas 

costas’’. 

Leon Tolstoi. 
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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo principal argumentar que o projeto 
neoliberal já estava em curso, no Brasil, desde o golpe empresarial-militar de 
1964, a partir dos estudos de Rui Mauro Marini e de Sonia Regina de 
Mendonça, nas décadas de 1970 e 1980. Trata-se de uma pesquisa teórica, 
fundamentada nas obras de Marini e Mendonça, na qual se verificou que esta 
ofensiva neoliberal não foi um caso isolado, foi um movimento planejado para 
toda a região latino-americana, para isso, utilizamos como exemplo os casos 
do Chile e da Argentina. As ditaduras militares latino-americanas seguiram as 
mesmas diretrizes econômicas e as mesmas estratégias políticas da ditadura 
militar brasileira, que se caracterizam pela união da burguesia nacional dos 
respectivos países ao parceiro maior estadunidense, com a participação ativa 
dos bancos e indústrias estrangeiras, trabalhando juntos para uma imensa 
expropriação de capital, o que teve como consequência a degradação da vida 
do trabalhador assalariado com a superexploração, o desemprego e inflação 
altíssima.  Esta análise é deveras importante quando se encontra difundido, 
no senso comum e até em pesquisas acadêmicas, que a ofensiva neoliberal 
se deu da década de 1990, com o Consenso de Washington. Este trabalho 
dedica-se exatamente a atentar que esta ofensiva já havia começado na 
década de 1960, no Brasil e que se acirrou, na década de 1970, com as 
ditaduras militares latino-americanas.   
 
Palavras-chaves: neoliberalismo, ditadura-empresarial militar, dialética da 
dependência, subimperialismo, superexploração. 
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          ABSTRACT 

 

 This monograph aims to argue that the neoliberal project was 
already underway in Brazil since the 1964 military-corporate coup, based on the 
studies of Rui Mauro Marini and Sonia Regina de Mendonça during the 1970s and 
1980s. It is a theoretical research, based on the works of Marini and Mendonça in 
which it was verified that that neoliberal offensive was not an isolated case, it was 
actually a well-planned movement focused on the Latin American region. For that, we 
use as examples the Chile and the Argentina cases. Other Latin American military 
dictatorships followed the same economic guidelines and the same political 
strategies of the Brazilian military dictatorship, characterized by the partnership 
between the national bourgeoisie of the respective countries and the United States, 
with the active participation of foreign banks and industries, working together to an 
immense expropriation of capital, which had as consequences the degradation of 
workers' lives due to exploitation, unemployment, and high inflation. This analysis is 
very relevant considering that the common sense and some academic research 
indicate that the neoliberal offensive started by the 1990s, with the Washington 
Consensus. This work is dedicated precisely to defend that the offensive had already 
begun in the 1960s, in Brazil, and that in the 1970s it became more intense during 
the Latin American military dictatorships. 
 
Key-words: neoliberalism, military dictatorship, dialectics of dependency, sub-
imperialism, superexploitation. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal argumentar que o projeto 

neoliberal já estava em curso, no Brasil, desde o golpe empresarial-militar de 

1964, a partir dos estudos de Rui Mauro Marini e de Sonia Regina de 

Mendonça, nas décadas de 1970 e 1980. Verificou-se, também, que esta 

ofensiva neoliberal não foi um caso isolado, foi um movimento planejado para 

toda a região latino-americana, para isso, utilizamos como exemplo os casos 

do Chile e da Argentina.  

Na introdução desta monografia, faço uma breve análise do 

desenvolvimento da industrialização no Brasil, a partir da década de 1930 até 

chegar ao golpe empresarial-militar de 1964, por meio de uma revisão 

bibliográfica das obras de Ruy Mauro Marini e Sonia Mendonça. 

No capítulo seguinte, relato com ajuda da obra de Sonia Mendonça o 

pré-golpe em 1962, para logo após explicitar como em 1964 as elites 

burguesas brasileiras em conluio com o capital externo nos Estados Unidos, 

se apossou da política interna dos países que receberam a investida norte 

americana através de suas políticas neoliberais analisando a obra de Marini.  

Após passar pela história da política econômica do Brasil até o fim da 

ditadura, mostrarei de como aconteceu os pré-golpes militares no Chile e 

Argentina, e após, as ditaduras em si em comparação com as análises da 

obra Ruy Mauro Marini e suas teorias. 

As teorias de Ruy Mauro Marini sobre dialética da dependência, 

superexploração do trabalho e especificamente no caso brasileiro, de 

subimperialismo, está em todo o trabalho além de um capitulo inteiro 

exclusivo sobre o pensamento desse autor, que foi exilado na ditadura 

empresarial-militar brasileira. 

Já nas considerações finais, faço uma analise do cenário atual 

principalmente brasileiro após o consenso de Washington e a continuação da 

ofensiva neoliberal na década de 1990. Mesmo alguns autores assumirem 

como data histórica de inicio de ofensiva neoliberal os anos após consenso de 

Washington, este trabalho argumenta que mesmo antes disso, já nas décadas 
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de 1960 e 1970 a ofensiva neoliberal já havia começado com força através 

dos Estados Unidos em conjuntos com as burguesias nacionais, Bancos 

nacionais e internacionais, transnacionais, Estados e exército dos países 

latinos.
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CONTEXTO HISTÓRICO ECONÔMICO-POLÍTICO BRASILEIRO PRÉ-GOLPE DE 

1964. 

 

 

1.2 O Golpe de 1930. 

 

Nos anos vinte do século passado, era clara a insatisfação dos industriais. 

Cansados da política do ―Café com Leite‖1, reivindicavam uma política do Estado 

que favorecesse mais a produção industrial e não o modelo agrário exportador 

baseado no café como era feito até então. 

Além disso, esta burguesia industrial criticava fortemente as primeiras normas 

trabalhistas do Brasil como a ‗‘Lei de Férias‘‘ (1926) e o ‗‘Código do Menor‘‘ (1929) 

(MENDONÇA 1995, p.34). Ocorre a exploração intensiva da mão de obra 

trabalhadora e ao mesmo tempo, uma grande campanha deste setor ao 

protecionismo alfandegário. Ou seja, se por um lado o empresariado não queria 

intervenção estatal para poder explorar ao máximo a mão de obra, por outro gostaria 

da intervenção estatal na revisão tarifária. 

A crise de 1929 e a quebra da bolsa de Nova York o Brasil foi extremamente 

afetado, pois sua dependência econômica era significativa. Nosso café, que já vinha 

sendo produzido em excesso desde 1910, com esta crise perdeu seu principal 

consumidor, os EUA. Dessa forma, o preço do café caíra vertiginosamente fazendo 

com que o Brasil fosse obrigado a mudar sua política econômica. 

Com o golpe em 19302, Getúlio Vargas começava seu primeiro governo 

determinando a suspensão da divida externa brasileira, em decorrência as altas 

taxas de juros impostas. Outra mudança foi o Banco do Brasil passar a controlar a 

taxa cambial, ficando sob o controle do Estado tudo que era importado ou exportado. 

Apesar de medidas para socorrer os cafeicultores como a criação do Departamento 

Nacional do Café, que passou a controlar as safras incluindo suas saídas, seria a 

                                                             
1 República do café com leite foi um acordo feito entre os mandatários dos Estados com o Governo Federal 
para que a escolha para presidente da república revezasse entre mineiros e paulistas. 
2
 A forma que Getúlio Vargas em 1930 chegou à presidência da república do Brasil é considerado um golpe de 

Estado pois foi através de militares armados que Washington Luís, eleito democraticamente, foi retirado de 
seus poderes de presidente, sendo preso e logo depois exilado. Além disso, o Senado e a Câmara nacionais 
foram fechados dando plenos poderes ao novo mandatário. 
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indústria que assumiria a responsabilidade de recuperar a expansão da economia 

brasileira. 

Outras formas de controle do Estado varguista sobre a sociedade foram as 

inovações nas regulamentações das relações de trabalho entre operários e 

industriais. O aparelhamento dos sindicatos pelo Estado era uma das eficazes 

formas de controlar a massa operária. A nova legislação sindical estimulava a 

associação dos trabalhadores. Além disso, foram implementadas a lei de férias, a 

regulamentação de oito horas por jornada de trabalho e o sindicato único obrigatório, 

em vez do antigo sindicato plural. Já havia sinais da política ditatorial de Vargas, 

iniciada em 1937. 

O Ministério do trabalho servia assim para controlar o trabalhador e evitar um 

confronto direto entre operários e empresários. A fixação do salário mínimo fez com 

que o empresariado reduzisse ao máximo o gasto com a folha de pagamento, 

fazendo assim com que os lucros aumentassem ainda mais. Os trabalhadores de 

funções técnicas, médias e especializados que antes ganhavam sem carteira 

assinada mais que um salário mínimo, depois da fixação do salário passaram a 

ganhar menos. 

A principal missão do Estado controlado por Vargas era investir na indústria 

pesada de base, os bens de produção. Como os empresários não tinham capital 

suficiente para esse novo empreendimento, ficou a cargo do Estado investir nessa 

nova empreitada. Além de comprar máquinas antigas da Europa, Vargas apostou 

nas Empresas estatais para impulsionar a economia brasileira. Empresas como a: 

Companhia Siderúrgica Nacional (1941); a Companhia Vale do Rio Doce (1942); 

Companhia Nacional de Álcalis (1943); a Fábrica Nacional de Motores -FMN- (1942) 

e usinas hidrelétricas como a: Companhia Hidrelétrica do São Francisco (1945) 

(MENDONÇA 1995). A nova dita postura nacionalista contava com o controle do 

Estado diante da industrialização do país, com as empresas estatais produzindo 

bens e serviços a baixos preços para fornecer às empresas privadas, assim 

fortalecer a indústria e a própria acumulação capitalista no Brasil. 

 Podemos observar com as medias de empréstimos aos industriais a juros 

menores do que oferecidos aos empresários rurais, que essa penalização do setor 

rural caracteriza um desestimulo a superprodução do café que antes era estimulada 

através da compra do excedente.  
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O compromisso entre a burguesia da época e a antiga oligarquia latifundiária 

feita em 1937, além de drenar capital para indústria mantinha o preço do café no 

mercado externo, enquanto a moeda se desvalorizava internamente. Isso fazia os 

dois setores se beneficiarem, de forma a manter a receita das oligarquias e 

funcionava como uma tarifa protecionista para a burguesia industrial. (MARINI 2013, 

p 137-138). 

Com o sistema agrário impossibilitado de manter sua capacidade produtiva 

em mesmo nível da indústria, o deslocamento de mão de obra para as cidades era 

inevitável, porém como não havia emprego para todos formava-se um ―exército 

industrial de reserva‖3. Assim, a burguesia industrial rebaixava seus preços e lucrava 

cada vez mais, ajudando na acumulação capitalista. Logo não houve dualidade 

dicotômica na economia da época, uma briga entre dois sistemas diferentes e 

independentes, mas sim um ajudando o outro como diz Marini: 

 

(...) O ponto fundamental está em reconhecer que a agricultura de 
exportação foi a própria base sobre a qual se desenvolveu o capitalismo 
industrial brasileiro. Mais que isso, e de um ponto de vista global, a 
industrialização foi a saída que o capitalismo brasileiro encontrou no 
momento. (MARINI, 2013, p.139). 

 

 

1.3 - Redemocratização 1945. 

 

Em 1945, num contexto de pós-segunda guerra mundial, onde os brasileiros 

tinham atuado ao lado dos aliados4 contra o autoritarismo nazista, Vargas, que 

impunha um governo autoritário no Brasil, não resistiu as ondas de manifestações e 

greves da população e acabou por não resistir e foi deposto de seu posto de 

presidente da república. 

A onda liberal pós-guerra atingiu de frente o Brasil, como a ditadura estado-

novista de Getúlio lembrava o fascismo europeu, a ideologia norte-americana 

vencedora avançou sobre os países ocidentais e encontraram grande aceitação. 

                                                             
3 Exército industrial de reserva é um conceito elaborado por Karl Marx explicitando que o desemprego faz parte 
naturalmente do capitalismo com objetivo de facilitar a acumulação capitalista.  
 
4  Na Segunda Guerra Mundial iniciada em 1945 duas frentes de países se opuseram. De um lado estavam os 
chamados Aliados, que contava com países como: França Inglaterra, EUA e URSS (União Soviética) e Brasil, do 
outro lado, contra os aliados, estavam países como: Alemanha, Japão e Itália.  
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Acabando com o protecionismo utilizado e pondo o livre intercâmbio como política a 

ser seguida para solucionar qualquer dificuldade econômica.  

O sentimento dos setores agroexportadores que já estavam fartos da política 

econômica do governo Vargas, devido às altas taxas de tributos, era o mesmo do 

resto do ocidente. Os setores médios também infelizes com a política de Vargas 

ficaram mais fortes e começou um movimento que culminou com a criação da União 

Democrática Nacional (UDN). Este se tornou um dos grandes partidos brasileiros da 

época, junto com o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB). Com a diferença que a (UDN) não tinha como bandeira o 

trabalhismo e nenhuma ligação com as ideias do Estado Novo de Getúlio e da 

máquina política, ao contrário dos dois partidos seguintes. (MENDONÇA 2002).  

Assim, a UDN com seu discurso moralista e elitista representava o liberalismo 

no Brasil, enquanto o PSD e o PTB representava o novo eixo populista que seria 

vencedor nos anos vindouros. 

Começa assim o novo sistema político partidário, conhecido como populismo. 

A eleição ganha por Gaspar Dutra (1946 a 1951) foi o símbolo da mudança 

econômico-política que estava por vir. A nova política se dava com a abertura das 

fronteiras do Brasil para importações de bens de consumo. Além da desvalorização 

da moeda nacional, devido à emissão de papel moeda, causando inflação, a 

indústria brasileira estagnou sem verbas para importar matéria prima ou tecnologia. 

Dessa forma Dutra não durou muito, na eleição seguinte não conseguiu um novo 

mandato e viu a volta do antigo mandatário, Getúlio Vargas (1951 a 1954). 

  

1.4 - A Volta de Vargas. 

 

Em 1951, Vargas foi eleito com clamor popular e modificou novamente a 

política brasileira. O modelo econômico iniciado em 1930 já estava precário, e o 

nacionalismo e não intervencionismo estatal voltava a fazer parte dos planos do 

presidente. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e 

da Petrobrás é o retrato do novo governo.  

Mesmo existindo um projeto de associação ao capital estrangeiro, outro 

projeto de nacionalismo encabeçado pelos setores médios, pequena burguesia 
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industrial, além de intelectuais e setores do exército, negava veemente a entrada de 

tecnologia e capitais externos. (MENDONÇA 2002). 

 A situação política da época evitava que Vargas fizesse algo parecido com o 

que fez no passado. O presidente não detinha mais todo o poder concentrado como 

em tempos anteriores e a situação política era outra, o grupo que pedia a abertura 

econômica fazia forte pressão. Além disso, o desenvolvimento capitalista industrial 

brasileiro confrontava-se com os limites impostos pela estrutura agrária, sobre isso 

Marini explicita: 

 

Ao chocar-se contra outro limite, representado por suas relações 
com o imperialismo, todo o sistema entraria em crise, uma crise que não 
apenas revelaria a verdadeira natureza desse sistema, mas também o 
impulsionaria rumo a uma nova etapa de desenvolvimento. (MARINI, 2013, 
p.142) 

 

Se por um lado existia forte vontade política de um movimento nacionalista, 

na prática esse projeto teria algumas restrições claras. A expansão industrial 

dependia da importação tanto em termos de quantidade quanto qualidade dos 

setores agrário-exportadores. Porém, a sua modernização tecnológica ficaria 

altamente defasada devido a não abertura comercial global.  

 A queda do preço do café, em 1953, foi o estopim para o segundo governo 

de Vargas. A solução da emissão de moeda gerando inflação desagradou a 

população em geral ocasionando mobilizações políticas das massas urbanas e 

enfraquecendo o pacto populista. Junto a isso, o setor da burguesia industrial infeliz 

com as baixas importações ocasionadas pela desvalorização da moeda nacional 

junto com o grupo político que já era contrário as ideias nacionalistas de Vargas, 

inflaram uma crise que acabou com o suicídio do atual presidente, em 24 de agosto 

de 1954. Getúlio preferiu a morte a ser derrubado do governo. 

Sem Vargas e com a maioria dos setores brasileiros clamando por mudança 

na política econômica do país, estava pavimentado o caminho para a abertura da 

economia para o capital estrangeiro, ocasionando assim sequelas que ficariam 

marcadas pra sempre na história do Brasil. 

 

1.5 -‘’Cinquenta anos em cinco’’ 
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Após a morte de Vargas (1954) instaurou-se uma crise política. Em dois anos, 

o estado brasileiro passou por três presidentes: Café Filho (1954-1955), Carlos Luz 

(apenas quatro dias de governo em novembro de 1955), e Nereu Ramos (presidente 

interino entre o final de 1955 e início de 1956). E em 1956, assume a presidência, 

por meio de eleição direta, Juscelino Kubitschek (JK)5. Seu governo foi o 

responsável por uma mudança completa dos rumos da política econômica do Brasil. 

As principais características de seu governo foram desenvolver o setor industrial de 

bens de consumo duráveis e abrir a economia à entrada do capital internacional. 

Sobre isso Marini diz: 

 

(...) encerrada pelo suicídio do presidente Vargas - , sendo, 
portanto, frutos do compromisso entre as classes dominantes em conflito, 
tratarão de encontrar uma fórmula de transação que permita superar a crise 
econômica, sem levar a um confronto definitivo entre as posições 
implicadas. O recurso escolhido foi abrir a economia brasileira aos capitais 
estadunidenses, a fim de romper o nó formado no setor cambial‘‘. (MARINI, 
2013, p.115) 

 

Com o lema de ‗‘cinquenta anos em cinco‘‘ Juscelino aposta alto na indústria 

de base. Neste momento, a população das cidades tinha aumentado 

vertiginosamente devido à industrialização, os novos produtos confeccionados pelas 

novas indústrias pesadas, como o automóvel e os eletrodomésticos tinham 

consumidores certos: a classe média das cidades que crescia cada dia mais. 

Fator primordial na nova política brasileira do governo JK foi o interesse norte-

americano em investir nos países latino-americanos. Depois de já ter financiado as 

reconstruções dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial (1937 a 1945) 

era vez de prestar a atenção nos vizinhos latinos como o Brasil. Dessa forma as 

grandes montadoras não só com sede nos EUA, mas em todo mundo tiveram portas 

abertas no governo JK, multinacionais como a: Volkswagen, General Motors, Ford, 

Mercedes Bens entre outras tiveram forte estímulo para se instalar no Brasil. 

O novo modelo imposto de capitalismo dependente-associado que dependia 

do financiamento internacional para a evolução da tecnologia no Brasil, apesar de 

ajudar na questão da dependência agrária, viria a mostrar defeitos graves num 

futuro próximo. 

                                                             
5 Dados retirados do site https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/conheca-todos-os-
presidentes-que-ja-governaram-o-brasil/ acessado em 06/05-2019. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/conheca-todos-os-presidentes-que-ja-governaram-o-brasil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/conheca-todos-os-presidentes-que-ja-governaram-o-brasil/
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A Superintendência de Moeda e Crédito (SUMOC), criada no governo 

transitório anterior de Café Filho, permitia a entrada de capital internacional sem 

cobertura cambial. Ou seja, o país investidor estrangeiro que quisesse importar 

equipamentos industriais no Brasil o fazia com prioridade, dessa forma o industrial 

brasileiro que também gostaria de obter benefícios políticos econômicos se via 

obrigado a se associar com as multinacionais. 

Quanto à política interna, JK transformava a emissão de moeda e 

consequentemente a inflação numa política definitiva de Estado e não mais 

esporádica. O pacto populista assim ficaria ameaçado se não fosse pelo chamado 

‗‘Plano de Metas‘‘ feito por JK. O Governo federal foi sapiente ao criar uma forte 

ideologia para a massa popular, o ‗‘Plano de metas‘‘ dizia que tinha o objetivo de 

fazer crescer o bolo diante de alguns sacrifícios das classes trabalhadoras, mas com 

uma promessa de repartição das fatias desse bolo num futuro próximo. Como a 

criação de empregos era alta devido às novas industriais instaladas, a ideologia 

nacional desenvolvimentista ficava mais fácil de ser aceita pelos trabalhadores. 

Os projetos bem sucedidos como a criação de Brasília (1960) a nova capital 

federal, a criação de milhares de quilômetros de novas estradas (para que os novos 

automóveis pudessem transitar), o sucesso do setor energético e de Petróleo, 

(também acompanhando os autos níveis de carros produzidos), a modernização das 

indústrias nacionais, devido à presença de multinacionais e sua alta tecnologia no 

setor de bens de consumo, entre outros, fizeram com que o governo tivesse 

bastante fôlego para agir livremente. 

A base política de JK para conseguir implementar os projetos que gostaria era 

basicamente os partidos: PSD e  PTB no Legislativo. O Partido Social Democrata 

era pressionado pelos grandes latifundiários, enquanto o Partido Trabalhista 

Brasileiro mais pressionado pelos sindicatos e trabalhadores das grandes cidades 

que na atual conjuntura eram quem mais sofriam com a inflação. Dessa forma, o 

governo federal subsidiava certos produtos como petróleo e trigo e aumentava a 

participação dos sindicatos no governo. Seu discurso nacionalista convencia as duas 

cúpulas e levava a frente seu projeto. 

Outro fator importante do governo da década de 1960 do século passado foi o 

esvaziamento do Legislativo e fortalecimento do Executivo, dessa forma o 

desenvolvimento-associado de JK podia ser implementado mais facilmente. O Grupo 
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de Executivo de Maquinaria Pesada (GEIMAPE) e o Grupo Executivo para 

Construção Naval (GEICON) são exemplos de grupos que conseguiam executar 

seus interesses privados sem a aprovação dos parlamentares. (MENDONÇA 2002) 

Porém, como nem tudo são flores, os problemas do atual governo começaram 

a aparecer. As indústrias nacionais por exemplo, ferro e alumínio não 

acompanhavam nem de longe as multinacionais instaladas no Brasil, como as que 

fabricavam principalmente automóveis. Dessa forma, as empresas estrangeiras 

começaram a importar os produtos que precisavam, alargando ainda mais a 

diferença em relação às empresas nacionais. Aumentou o saldo negativo do país 

devido, principalmente, a uma série de empréstimos adquiridos sem finalidade 

produtiva. A alta concentração de renda e a desigualdade social aumentavam 

consideravelmente. Os lucros do trabalho industrial que teve alta produtividade não 

eram repassados ao trabalhador nem através dos salários, nem do barateamento 

dos produtos em geral, dessa forma só haveria um ganhador: o empresariado. 

Ao final do governo de JK a burguesia industrial já não apoiava Juscelino como 

antes, a população em geral muito menos, devido a péssima qualidade de vida do 

momento. Nesse contexto de insatisfação, Jânio Quadros e João Goulart foram 

eleitos numa eleição que na época escolhia o presidente de uma chapa e o vice de 

outra. 

 O Governo de Jânio Quadros (1961-1962) durou pouco, após o vice João 

Goulart viajar pra China, Jânio renuncia e deixa vaga a presidência da república. 

Porém Goulart retorna ao Brasil e assume a presidência, impedindo uma provável 

retirada de seus poderes de atual presidente.  Em 1963 João Goulart (1963-1964) 

assume a presidência e com isso há uma tentativa de mudança político-econômica 

de forma a incentivar a política externa independente e reformas estruturais. No 

tocante à política externa, o objetivo era diversificar os mercados de produtos 

básicos e seu suprimento de crédito, principalmente com países socialistas; além de 

abrir caminho para a exportação de produtos industrializados na África e América 

Latina. Essa mudança na político-econômica desagradou os latifundiários e os 

grupos monopolistas exportadores que eram em sua maioria estadunidenses. 

(MARINI 2013). As medidas nacionalistas de Goulart, incluindo o pensamento de 

aplicar uma reforma agrária de fato desagradavam o setor industrial e a burguesia 

como um todo. 



 
 
 

21 
 

2- Ditadura Empresarial-Militar. 

 

2.1- O pré-Golpe de 1964 

 

Os anos 1962 e 1963 caracterizaram-se pelo acirramento da crise brasileira, 

não só econômica como social. A grave recessão atingiu o país em cheio, os 

investimentos no setor industrial tanto nacional como internacional caíram 

vertiginosamente; A explosão de investimentos feitos nos anos anteriores se 

mostrava impossível de continuar. Enquanto isso, se os investimentos diminuíram 

consideravelmente, a criação de empregos e grande número de demissões ocorriam 

regularmente. Como a moeda nacional continuava a ser emitida gerando ainda mais 

inflação, isso atrelado ao alto índice de desemprego, configurou o fim do pacto 

populista, começava a revolta da população e assim os protestos.  

Até então os militares, apesar de um pequeno grupo dito nacionalistas apoiar 

as greves e protestos, tentavam se colocar como neutros em relação à crise do 

Brasil. No entanto, a greve dos sargentos dentro das próprias Forças Armadas em 

1964 foi o estopim. Este fato provocou uma mudança completa no panorama. Vendo 

a hierarquia ameaçada, o Exército brasileiro se voltou totalmente contra a população 

e contra os protestos e greves. Além disso, desde a II Guerra Mundial, 

principalmente, depois durante a Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras 

alinharam-se cada vez mais ao governo estadunidense. Enquanto isso os 

banqueiros, empresários internacionais, comerciantes e setores industriais 

prejudicados pela crise, ficam ao lado do Exército vendo como única solução para o 

restabelecimento do crescimento do país o militarismo. Sobre isso Mendonça diz: 

 

O golpe de 1964 correspondeu, portanto, aos anseios da burguesia 
brasileira e do capital estrangeiro aqui presente. Ele resultou de dois 
seguimentos básicos da sociedade brasileira: Militares e empresários 
industriais. (MENDONÇA,1995, p. 67) 
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2.2- O Golpe de 1964. 

 

No contexto da guerra fria com a polarização extrema entre os pensamentos 

da direita e esquerda no aspecto político, o Governo Goulart não foi páreo para a 

narrativa de espectro anticomunista. A palpável ideia das reformas de base que o 

atual presidente tinha, não era aceita pela grande burguesia, já bastante afinada 

com o capital internacional. As propostas de reforma agrária e política de repulsa ao 

capital estrangeiro foram muito mal recebidas pelo empresariado brasileiro (ligado 

ao capital internacional) e pelas Forças Armadas. Dessa forma, com o apoio da 

maioria do setor empresarial e principalmente do governo norte-americano o golpe 

de 1964 foi executado com sucesso por seus arquitetos políticos, as Forças 

Armadas. 

Após o golpe de 1964, a política econômica no Brasil do ponto de vista da 

industrialização não mudaria muito em relação ao governo de Juscelino Kubitschek. 

Pelo contrário, a ditadura empresarial-militar brasileira6 consolidou e aperfeiçoou o 

modelo econômico consolidado nos anos cinquenta (MENDONÇA 1995).   

As ligações entre o empresariado brasileiro com capital internacional, as 

Forças Armadas brasileiras e o governo dos EUA foram investigadas nos estudos 

produzidos por René Dreifuss (1987). Segundo o autor, a criação do Instituto de 

Estudos Sociais (IPES)7 foi fundamental para a estruturação do golpe. Houve toda 

uma articulação silenciosa para tomar o poder, desde 1962, logrando êxito em 1964.  

Ferraz (2018, pp. 4-5), inferindo sobre o trabalho de Dreifuss, argumenta que  

 

O IPES canalizava interesses da burguesia, em conformidade com o projeto 
de acumulação capitalista, promovido pelos Estados Unidos, juntamente 
com os militares das Forças Armadas dos dois países. (…) O IPES não foi 
uma política local. Em toda a América Latina havia instituições deste perfil. 
Sem deixar rastros, agindo silenciosamente, sua influência era fortalecida 
por instituições criadas em seu interior. 

 

                                                             
6 Ferraz (2018, p.181) afirma que Campos (2014, p.35), defende o conceito de ditadura empresarial-militar 
brasileira, a partir da seguinte afirmação: “era preponderantemente empresarial, havendo diversos agentes da 
burguesia brasileira que fizeram parte do pacto político estabelecido no pós-1964.” (CAMPOS apud FERRAZ, 
2018, p. 181). 
7 IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) resultou na junção do empresariado do Rio de Janeiro e São 
Paulo para o alinhamento contra Goulart e a favor de mudanças na política econômica da época. 
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A participação da sociedade civil, em especial, o empresariado brasileiro 

afinado com o capital internacional é, também, afirmada por Campos (2014). Seu 

argumento é que tanto no golpe como durante todo o período ditatorial, a 

participação da sociedade civil: ―era preponderantemente empresarial, havendo 

diversos agentes da burguesia brasileira que fizeram parte do pacto político 

estabelecido no pós-1964‖ (CAMPOS, 2014, p. 35) 

 

Com os militares no poder houve um investimento maciço das empresas 

estrangeiras no Brasil. Do ponto de vista interno a solução também não era diferente 

de antes. O arrocho salarial, velho conhecido do brasileiro voltou forte, e as perdas 

salariais do brasileiro favoreceram ainda mais o empresariado e a concentração de 

renda no Brasil. Do ponto de vista externo a novidade era um tipo de colocação do 

Brasil como apêndice dos norte-americanos na América Latina, o que Marini chama 

de: Subimperialismo. 

 

O regime militar implantado em abril de 1964 inaugura um novo 
estilo na política externa do Brasil, cujo principal objetivo parece ser obter 
uma perfeita adequação entre os interesses nacionais do país e a política 
de hegemonia mundial levada a cabo pelos Estados Unidos. A análise 
dessa política externa lança nova luz a interpretação da problemática 
brasileira (...) (MARINI, 2013, p.109.) 

 

O primeiro militar a chegar à presidência na ditadura empresarial-militar 

brasileira, o general Castelo Branco, já deixava claro suas intenções de qual seria a 

política externa feita pelo Brasil nos anos vindouros. A subserviência e lealdade aos 

interesses dos Estados Unidos eram explícitas. Sobre isso Marini diz. 

 

(...) tal política só pode ser analisada à luz das transformações 
sofridas pela economia estadunidense no pós-guerra - inversamente e nas 
relações com os países a ela periféricos- e, inversamente, à luz das 
transformações atravessadas pela economia brasileira nas ultimas duas 
décadas e de sua atual posição frente aos Estados Unidos. (MARINI 2013, 
p. 109). 

 

A política do governo militar era feita de forma a privilegiar as grandes 

empresas em detrimento das pequenas. Enquanto para as pequenas empresas 

eram feitos controles de crédito, tabelamento de preços e novos impostos como o 

Imposto Sobre a Produção Industrial (IPI) e o Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias (ICM). Assim garroteando o pequeno empresário, que não aguentando 
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as novas onerações acabavam declarando falência e abrindo espaço para os 

grandes oligopólios. 

Foram usados também mecanismos de poupança compulsória como o: 

(FGTS), (PIS) e (PASEP) para o financiamento das empresas privadas, sobre isso 

(MENDONÇA 2002, p.97) diz: ‗‘Seu papel no quadro da recessão era baratear os 

investimentos industriais, por meio de longos prazos de pagamentos e juros 

irrisórios‘‘.  

O programa de ação econômica do governo federal do Brasil de 1964 a 1966 

tinha o objetivo de atrair investidores estrangeiros. A maior propaganda de Castelo 

Branco era a queda dos custos de produção brasileiro graças à supressão das 

reivindicações das classes operarias devido ao regime de exceção da época. Assim 

acelerava-se da integração das indústrias nacionais à estadunidense. Como 

consequência o alto índice de desemprego aflorava, como explicita Marini: 

 

A política de integração ao imperialismo tem um duplo efeito: 
aumentar a capacidade produtiva da indústria, graças ao impulso dado aos 
investimentos e à racionalização tecnológica, e, em virtude desta última, 
acelerar o desequilíbrio existente entre o crescimento industrial e a criação 
de empregos pela indústria. Não se trata, como vimos, apenas de reduzir a 
oferta de empregos para os novos contingentes que chegam anualmente, 
na razão de um milhão, ao mercado de trabalho; a aceleração deste 
desequilíbrio implica também a redução da participação da mão de obra já 
em atividade, aumentando fortemente a incidência do desemprego. 
(MARINI, 2013, p. 155). 

 
 

A nova legislação trabalhista feita em 1965, foi fundamental para a perda do 

poder econômico dos trabalhadores. Essa nova legislação fixava os limites para os 

aumentos salariais, com o detalhe que esses limites dependiam dos cargos que 

cada trabalhador exercia. Os trabalhadores de classe média como: engenheiros, 

administradores e economistas, tinham o teto mais elevado enquanto os 

trabalhadores de fábricas, por exemplo, tinham o teto mais baixo. Isso ocorria devido 

à tática do Estado de fazer as famílias de classe média ampliar seu poder e renda 

para poder consumir bens duráveis produzidos pelas multinacionais instaladas no 

Brasil. 

Para os trabalhadores foram anos difíceis, além da abolição do direito a 

greve, foram fixados tetos para aumentos salariais além da intensificação do 

trabalho familiar incluindo crianças. Consequentemente, o preço da mão de obra 

baixou diante de seu volume de oferta. Incorporando novos trabalhadores a salários 
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baixos, o medo dos trabalhadores diante da demissão crescia ainda mais, dessa 

forma fez se uma alta rotatividade nos empregos. Além dos trabalhadores 

incorporarem novas funções pelo mesmo salário. Sobre isso Marini diz: 

 

Em linhas gerais, a política de estabilização financeira do atual 
governo quer criar uma oferta de mão de obra mais abundante, baixando 
assim seu preço e, ao mesmo tempo, ‗‘racionalizar‘‘ a economia, liquidando 
a concorrência excessiva que produziu a expansão industrial em certos 
setores e favorecendo, portanto, a concentração de capital nas mãos dos 
grupos mais poderosos. Isso beneficia, claro, os grupos estrangeiros, mas 
também beneficia a grande burguesia nacional. (MARINI, 2013, p.107). 

 

Dessa forma, com o exército industrial de reserva8 crescendo de forma 

vertiginosa, os que já estavam empregados faziam de tudo para não perder seu 

posto. E isso geraria outras graves consequências. 

Além do trabalho infantil e feminino mais intensificado, a jornada de trabalho 

em geral aumentava consideravelmente para que o trabalhador fabril tentasse 

manter sua remuneração como antes. Dessa forma os acidentes de trabalho 

também aumentavam, assim com a exaustão do trabalhador. O Brasil batia o 

recorde de números de acidentes de trabalho, passava de oitavo colocado para 

terceiro. Além disso, houve um aumento dos índices de mortalidade infantil devido à 

desnutrição e as epidemias. 

A ampliação de produção estatal deu um saldo necessário a empresas 

principalmente siderúrgica, química básica e energia com o objetivo de fornecer 

seus produtos e serviços para a iniciativa privada. Assim, muitas estatais foram 

transformadas em empresas lucrativas através do autofinanciamento, que 

consequentemente levou ao aumento os preços da energia elétrica, 

telecomunicações e derivados do aço.  

 

(...) no plano interno, a política econômica do governo de Castelo 
Branco beneficiou amplamente as grandes empresas, tanto nacionais como 
estrangeiras, especialmente aquelas dedicadas à indústria pesada, ao 
mesmo tempo em que, devido à retração deliberada que provoca na 
demanda, tornou a situação praticamente intolerável para a pequena e 
média indústrias, vinculadas à produção de bens de consumo não duráveis. 
(MARINI, 2013, p. 123). 

 

                                                             
8 Ver: MARX, Karl; O capital: crítica da economia política, livro 1: o processo de produção do capital; São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2012.  
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O Estado também redefiniu seu papel como garantidor do capital financeiro 

privado intervindo no mercado de capitais através da emissão de LTN (Letras do 

Tesouro Nacional). Dessa forma Mendonça (2002, p. 98) explicita que: ‗‘estimulava-

se uma acumulação financeira que, ao invés de basear-se nos ativos das empresas, 

tomava como ponto de partida o próprio Estado‘‘.  

Com isso, além do endividamento externo e fortalecimento da acumulação 

privada, o Estado brasileiro se transformou em gerenciador do mercado financeiro. 

Vendeu títulos públicos e criou a correção monetária, atraindo grandes investidores, 

principalmente os bancos, que assim lucravam sem muito esforço. 

Com o Estado participando ativamente do mercado financeiro, as pequenas 

empresas nacionais faliram e a economia brasileira ficou nas mãos do capital 

estrangeiro. As grandes empresas nacionais e estrangeiras, além de reforçarem a 

sua acumulação capitalista, tiveram um ganho de poder político. Com isso puderam 

impor preços e enfrentar o governo caso este resolvesse baixar os preços. Dessa 

forma, o mercado internacional impunha seus preços sem que o governo federal 

nada pudesse fazer. Começava assim em 1968 o chamado ‗‘milagre econômico‘‘ do 

governo empresarial-militar.  

 

2.3- O ‘’Milagre econômico ‘’ 

 

O período de 1968 até 1974 é chamado de ‗‘milagre econômico‘‘ não é à toa. 

Após do Ato Institucional n°59 (AI-5), o Brasil crescia em média 9 a 10% ao ano 

(MENDONÇA,1995.p.75). Porém o preço que se pagou por esse crescimento foi o 

arrocho salarial, sobre isso Mendonça diz: 

 

Podemos afirmar, sem sombra de duvida: o elemento-chave do 
‗‘milagre‘‘ brasileiro- que, como vimos, nada teve de tão milagroso assim- foi 
o arrocho salarial imposto a classe trabalhadora. Entre 1968 e 1974, esse 
fator ‗‘carregou‘‘ o crescimento industrial nas costas, diminuindo o 
progressivamente o nível geral dos salários. (MENDONÇA, 1995, p. 75) 

 

Em 1970, a mostra desse arrocho salarial já demostrava suas consequências. 

Enquanto em 1960 a concentração de renda no Brasil mostrava-se em números na 

                                                             
9 O Ato Constitucional número 5 (AI-5) foi uma série de emendas constitucionais feitas pelo governo militar 
brasileiro endurecendo o regime totalitário. Cassou deputados, exilou artistas, censurou os meios de 
comunicação, etc. Ver mais em: SILVA, Daniel Neves. "O que foi o AI-5?"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-ai-5.htm.Acessado em 06/06/2019. 
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forma de os 20% mais ricos da população deter 54% da renda nacional, em 1970 

esses mesmos 20% mais ricos já eram donos de 62% desta riqueza. E os 50% mais 

pobres tinham sua participação na renda nacional diminuída de 17,7% em 1960 para 

11,8% em 1970 (Mendonça 1995, p. 69). 

O processo de exportação de capitais e tecnologia dos Estados Unidos para 

países como o Brasil ajudou no desenvolvimento do setor industrial, porém 

ocorreram alguns conflitos. Essa investida imperialista em países que foram 

colonizados, mas possuem formas complexas de políticas econômicas devido a 

interesses variados deixam sequelas sociais. Os setores industriais e agrícolas, 

setores empresariais, classe operária e pequena-burguesia, isso só pra falar dos 

setores internos. Os setores externos também não conseguem fugir da 

complexidade social nem econômica. O capital investido nas atividades de 

exportação não está, por exemplo, no mesmo nível daquele aplicado na produção 

industrial ou agrícola para o mercado interno. Esse é um fato que ocorreu em 1930-

1950 (MARINI 2012) e que voltaria a ocorrer num contexto de nova investida 

imperialista. 

Marini chama de teoria da dependência, o total desmonte da ideologia 

nacional-desenvolvimentista. Não aceita explicação que nações subdesenvolvidas 

necessitam de ajuda de países estrangeiros para se desenvolver, pois é exatamente 

isso que atrapalha o desenvolvimento autônomo de um país e o coloca rebaixado à 

subserviência de interferências externas. Como diz nesse trecho: 

 

Não é porque foram cometidos abusos contra as nações não 
industriais que estas se tornaram economicamente débeis, é porque eram 
débeis que se abusou delas. Não é tampouco porque produziram além do 
necessário que sua posição comercial se deteriorou, mas foi a deterioração 
comercial o que as forçou a produzir em maior escala. (Marini, 1973, p. 8-9) 

 

Com a globalização das tecnologias de inovação das multinacionais 

disseminadas também em países periféricos como os da América Latina, as 

margens de lucro são reduzidas. Se por um lado a produtividade mundial ganha 

potência, por outro as grandes empresas capitalistas não gostam de ver sua 

acumulação de capital reduzida. Sob essa contradição a solução encontrada pelos 

grandes capitalistas mundiais é a superexploração do trabalho num contexto de 

dependência tecnológica e econômica dos países periféricos. Dessa forma as 

multinacionais vendem bens e insumos muito acima do verdadeiro valor de 
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produção. Como há oligopólio, os países mais subdesenvolvidos ficam a mercê das 

grandes empresas estrangeiras. Num ciclo vicioso as pequenas e médias empresas 

nacionais têm sua mais-valia reduzida e assim acaba por baixar os salários e 

precarizar o trabalho em forma de subempregos, fazendo também com que o 

número de desemprego suba. Em um movimento de efeito dominó, o que ocorre daí 

em diante é a capacidade de consumo do trabalhador com menor renda reduzida e 

assim diminuindo a capacidade do próprio mercado interno, gerando crise e 

incapacidade dos países periféricos investirem em ciência e tecnologia para a 

própria emancipação econômica e consequentemente de bem estar social e 

estabilidade política.  

 O imperialismo, com objetivo de acumulação de capital, não pode ser 

benéfico no geral para nenhuma nação que tem como objetivo o bem estar social. 

Os monopólios internacionais, a intromissão política externa, as inovações nacionais 

sob controle e os investimentos sob regimento de países imperialistas só colocariam 

os países subdesenvolvidos em crises e caos social. A dependência dos países 

subdesenvolvidos é atrelada à superexploração do trabalhador. Enquanto nos 

países já com desenvolvimento tecnológico avançado é feita a mais valia relativa10.  

Marini cita Marx explicando isso em O Capital, dizendo: ‗‘ Acelerar a acumulação 

mediante um desenvolvimento superior da capacidade produtiva do trabalho e 

acelerá-la por meio de uma maior exploração do trabalhador, são dois 

procedimentos totalmente distintos.‘‘ (MARINI apud MARX em dialética da 

dependência 1973, p. sumário). 

A inserção dos países latino-Americanos no mercado mundial mostra-se uma 

farsa, já que os termos de troca para os países periféricos foi depreciado dos preços 

primários.  Assim a produção dos países periféricos apenas serve mais uma vez as 

superpotências com tecnologias já desenvolvidas. Dessa forma a superexploração 

do trabalhador de países subdesenvolvidos é cada vez mais mola propulsora do 

capitalismo dependente.  

                                                             
10

 Mais Valia Relativa é um conceito original de Karl Marx em ‘’O Capital’’ onde explica que quando o tempo do 
trabalho é mantida mesmo com a redução do tempo necessário para que o trabalhador produza tal produto, a 
mais valia do capitalista cresce e se transforma em mais-valia relativa,  pois a produção aumenta devido a 
novos instrumentos adquiridos pelo dono do capital, fazendo o trabalhador conseguir produzir mais no mesmo 
tempo em que produzia antes. Ver: https://www.marxists.org/portugues/ostrovitianov/1959/manual/04.htm 
acessado em 08/05/2019.  
 

https://www.marxists.org/portugues/ostrovitianov/1959/manual/04.htm%20acessado%20em%2008/05/2019
https://www.marxists.org/portugues/ostrovitianov/1959/manual/04.htm%20acessado%20em%2008/05/2019
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Com a exploração do trabalhador de país periférico cada vez mais 

exorbitante, a deflagração da luta de classes não demoraria a ocorrer. Sobre isso diz 

Marini: 

 

(...) ao contrário do que acontece com as economias capitalistas 
centrais, o subimperialismo brasileiro não pode converter a espoliação, que 
pretende realizar no exterior, em fator de elevação do nível de vida interno, 
capaz de amortecer o ímpeto da luta de classes; tem, ao contrario, pela 
necessidade que experimenta de proporcionar um sobrelucro a seu sócio 
maior norte-americano, que agrava violentamente a exploração do 
trabalhador no marco da economia nacional, no esforço para reduzir seus 
custos de produção. (MARINI, 2000, p. 98-99) 

 
 

Com não acompanhamento do desenvolvimento econômico nacional em 

relação ao desenvolvimento capitalista global, a dependência do Brasil aumentava 

cada vez mais. Assim o subimperialismo brasileiro agravava violentamente a 

exploração do trabalho para diminuir os custos de produção e assim proporcionar o 

sobrelucro para os Estados Unidos (MARINI, 2013).  

A repressão era ainda mais forte, após o AI-5, promulgado em 1968, do que 

no início do governo empresarial-militar. A população sufocada com a alta 

exploração da mão de obra em detrimento dos lucros exportados para o capital 

estrangeiro acirrava a luta de classes11. A situação do Brasil era parecida com 

alguns países da América Latina como: Uruguai, Bolívia, Chile e Argentina.  

 

Os setores industriais das multinacionais como: mecânico, material elétrico e 

de transporte aumentavam seus lucros em (74,7%), (76,2%) e 96,5%) 

respectivamente. O capital estrangeiro detinha em 1974, 30% do patrimônio liquido 

total das 5.113 maiores empresas da indústria brasileira. (MENDONÇA 2002, p.99). 

Enquanto isso, em 1973, surgia uma nova voz no sindicato dos metalúrgicos 

de São Bernardo do Campo em São Paulo, um novo sindicalismo aparecia 

representando a classe operaria dos trabalhadores das indústrias de automóvel. Em 

1974, a crise econômica já tinha se tornado mais intensa, inclusive com as indústrias 

                                                             
11 Conceito criado por Karl Marx, explicitado em ‘’O Capital’’. Ver: MARX, Karl. O Capital. Livro 3. Vol. 6. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira: 1980. Explica que: A divisão da sociedade em classes, devido à forma que se 
trabalha e ganha dinheiro, faz com que diferentes interesses se explanem na sociedade. Os capitalistas que 
detém os meios de produção lutam por seus interesses e o proletariado que vende sua mão de obra pro 
capitalista luta pelos seus interesses, que são opostos aos do capitalista, criando assim a luta de classes. 
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nacionais começando a dar sinais de recessão. Assim, o fim do ‗‘milagre‘‘ já dava 

sinais.  

Quando a própria burguesia industrial já clamava por controles de créditos as 

multinacionais, ou pelo menos, benefícios parecidos aos que eram dadas as 

grandes empresas dos países estrangeiros (MENDONÇA 2002), a crise do petróleo 

escancarava o problema do endividamento e incapacidade do Estado de continuar 

crescendo. Como as multinacionais tinham enorme peso na economia do país, e 

como essas importavam muitos insumos básicos de bens de capital, gerava o déficit 

na Balança Comercial. Mendonça diz: 

 

A chama do ‗‘milagre‘‘ brasileiro caracterizou-se por duas 
peculiaridades: por um lado, foi uma crise de endividamento externo, e, por 
outro, uma crise da capacidade do Estado em continuar ‗‘bancando‘‘ o ritmo 
do crescimento industrial brasileiro. (MENDONÇA, 1995, p. 78) 

 

Enquanto os lucros das empresas eram levados pra fora do Brasil, nosso país 

subdesenvolvido sofria. Apesar da crise do Petróleo ser uma crise dos países 

chamados de primeiro mundo, a dependência brasileira em relação ao capital e a 

tecnologia dos países estrangeiros fez o Brasil ser fortemente afetado 

negativamente. A crise do petróleo fez com que os juros internacionais fossem nas 

alturas, o objetivo era que países como o Brasil pagassem pela crise, dessa forma 

os insumos básicos subiram e as importações de países brasileiros subiram junto. 

Com o Petróleo 400% mais caro procurava-se estocar os produtos e equipamentos 

industriais, para depois revendê-los mais caro (MENDONÇA 2002, p 101). Enquanto 

as empresas brasileiras necessitavam renovar sua tecnologia, os preços 

internacionais ficavam exorbitantes, junto com isso os bancos também elevaram 

seus juros acompanhando o mercado internacional complicando ainda mais a 

situação. Resumo: grande crise econômica e social no Brasil. 

Apesar da crise, o Brasil continuava a investir nas empresas produtivas 

nacionais e assim repassando capitais as multinacionais. Dessa forma só teriam dois 

caminhos a seguir: a tributação e a especulação.  

O velho conhecido arrocho salarial para a classe trabalhadora estava descartado 

devido à possibilidade de total colapso social, assim o alvo do momento foram a 

classes médias, antes queridinha do governo militar, agora prejudicada pelo excesso 

de tributos. Enquanto isso, o Estado lançava cada vez mais seus papéis no mercado 
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e assim a moeda brasileira ia se desvalorizando, a inflação crescia e a dívida 

externa brasileira que já representava 25% do Produto Interno Bruto (PIB), e deveria 

ser paga em dólar, mostrava-se incapaz de ser saudada (MENDONÇA 2002, p. 104-

105). 

Diante dessa situação o governo parou de tributar e consequentemente, 

diminuiu a capacidade de transferência de capital para as multinacionais. 

Oficialmente o Brasil entrava em recessão.  

Com o ‗‘milagre‘‘ se desfazendo, em 1975, foi implementado pelo General 

Geisel o 2° Plano Nacional de Metas (PND) que consistia basicamente em mudar a 

prioridade da indústria brasileira para o setor de bens de produção, assim o Brasil 

passaria a produzir matérias- primas pesada e diminuiria significativamente os 

gastos com importação, sobrando dinheiro para o pagamento da dividida externa. 

Porém não foi assim que ocorreu. 

Os industriais brasileiros a essa altura já tinham se separado dos interesses 

do capital bancário, também se divorciava dos interesses do capital estrangeiro. O 

grande empresário industrial brasileiro gostaria que houvesse bloqueio dos 

competidores externos, além da readequação dos gastou públicos. Enquanto os 

setores agrários também insatisfeitos pediam a manutenção dos subsídios do 

Estado para financiar suas exportações (MENDONÇA 2002). 

As medidas do governo irritaram ainda mais os industriais e setores agrários 

brasileiros. Com cortes de crédito e liberação das taxas de juros, encareceu o custo 

do dinheiro e assim os grandes banqueiros eram beneficiados à custa dos 

empresários brasileiros através de juros excessivos. 

A emissão de títulos públicos continuava e os empréstimos externos também. 

Com as taxas de juros internas muito maiores que as externas, o Banco Central 

pagava por ele sob taxas exorbitantes no mercado interno, piorando a situação 

dívida pública brasileira.   

Existiu uma grande insatisfação dos bancos privados também. Além dos 

industriais que produziam bens de produção não duráveis e dos industriais do 

sudeste. Os bancos privados não gostaram, pois dada a impossibilidade do Estado 

brasileiro pegar empréstimos externos a solução do Estado foi pegar empréstimos 

com bancos públicos. Os industriais que não eram prioridade, ou seja, que não 

produziam matéria prima pesada se sentiram injustiçados, e os industriais da região 
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sudeste também, pois investimentos em novos polos industriais foram feitos muito 

longe da região. A represália veio de todos os lados: 

 

Os bancos arrochavam o capital industrial com suas taxas de juros 
elevadas; os industriais privados evitavam comprar das estatais; os 
empresários estrangeiros subiam o preço de seus eletrodomésticos e carros 
sem nenhum controle nem critério. Por fim todos passaram a aplicar seus 
capitais no mercado financeiro, em vez de produzir produtivamente.‘‘ 
(MENDONÇA.1995, p. 81) 

 

A especulação do mercado financeiro crescia, o Estado procurava capital 

valorizando seus papeis, logo a dívida interna aumentava e a inflação mais ainda. 

Pra piorar o câmbio desvalorizava e a dívida externa crescia. Com o mercado 

financeiro oferecendo a vantagem de mais ganhos mais rapidamente, a disputa de 

recursos com a produção industrial ficava desigual. Nem o setor bancário estava 

satisfeito, com medo do Bando do Brasil se transformasse em um estabelecimento 

puramente comercial, isto é, seu concorrente. (MENDONÇA 2002). Em meio a todos 

os interesses político-econômicos divergentes, a solução do governo foi uma política 

de contenção de gastos, mas era pouco, faltava uma reordenação politica. 

Os industriais brasileiros a essa altura já tinham se separado dos interesses 

do capital bancário, também se divorciava dos interesses do capital estrangeiro. O 

grande empresário industrial brasileiro gostaria que houvesse bloqueio dos 

competidores externos, além da readequação dos gastou públicos. Enquanto os 

setores agrários também insatisfeitos pediam a manutenção dos subsídios do 

Estado para financiar suas exportações (MENDONÇA 2002). 

No mesmo período em 1978 e 1979 a onda de greves liderada por Luís Inácio 

da Silva o (Lula), no ABC paulista que concentrava 76% do núcleo mais moderno 

industrial brasileiro, contava agora além dos operários dos setores automotores, com 

os setores médios como: profissionais liberais, bancários e professores. O chamado 

‗‘novo sindicalismo‘‘, reivindicavam o termino da intervenção estatal nas questões do 

trabalho e pedindo a negociação direta entre sindicatos e empresários (MENDONÇA 

1995, p.81). E os profissionais liberais que antes eram defensores do atual governo 

militar, agora depois de perceber que foi fortemente atingido pela político-econômica 

também passaram a reivindicava a abertura politica em prol dos trabalhadores. 
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Nesse contexto em 1980 setores conservadores já começavam ceder ao 

pensamento dos banqueiros internacionais e passaram exigir uma politica de alto 

teor recessivo para assim pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI)12. 

 

O Brasil entrava na década de 1980 vivendo a decomposição de um 
pacto de dominação e o impasse político. De um lado, uma parcela da 
burguesia ensaiava tímidos passos liberais, retirando seu apoio ao regime 
militar, mas ainda sem legitimidade suficiente para faze-lo. De outro, as 
forças populares aproveitavam-se das brechas desse impasse para se 
constituírem em oposição ao regime e para afirmarem seu próprio 
reconhecimento enquanto donas de um espaço político legítimo. 
(MENDONÇA, 2002, p. 111.) 

 

Em 1981 nenhuma das medidas do Governo Federal para conter a inflação 

deu resultado, a recessão continuava alta e a inflação também. Não demoraria em o 

atual governo perde-se força e deixasse o poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma organização internacional criada ao final da Segunda Guerra 
Mundial com objetivo de que não se repetisse uma crise das proporções da crise de 1930. 
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3- Ditaduras na América Latina  

 

Após a revolução Cubana nos anos cinquenta, os Estados Unidos trataram de 

se esforçar para que isso não voltasse a ocorrer em outros países. Na América 

Latina vários países já tinham tido ou estavam tendo experiências de ditadura militar 

com auxilio dos norte americanos como, por exemplo: Guatemala e Paraguai em 

1954, Brasil e Bolívia em 1964, Republica Dominicana (1965), Peru (1968), Uruguai 

e Chile tiveram suas ditaduras militares em 1973, Além da Argentina em 197613. 

 

3.1 O golpe Chileno 

 

As semelhanças da ditadura militar chilena começam como de costume pelo 

pré-golpe. O governo de Salvador Allende começou em 1970 após ganhar a eleição 

presidencial. Além do apoio popular que Allende tinha no Chile nos anos setenta, e 

João Goulart tinha no Brasil em 1962, ambos tinham como proposta política de 

Estado a reforma agrária. A política de Salvador Allende tinha como objetivo a 

nacionalização da economia e o pleno emprego. Além da reforma agrária, a 

nacionalização e estatização de bancos e outras empresas instaladas no país 

também era prioridade no governo. 

A política de Salvador Allende tinha como objetivo a nacionalização da 

economia e o pleno emprego. Além da reforma agrária e expropriação de terras, a 

concessão de créditos para os pequenos produtores, a nacionalização e estatização 

de bancos, mineradoras, telefonias, entre outras empresas instaladas no país 

também era prioridade no governo (BRANDÃO 2017, p.35 apud HALPERIN, 2005, 

p. 624). Com essas e outras medidas econômicas, o objetivo maior de Allende era 

de elevar os salários das classes trabalhadoras e consequentemente o aumento no 

poder de compra, e a diminuição do desemprego através das contratações para as 

empresas estatais. 

Nesse contexto da guerra fria e ditaduras se instalando em praticamente todo 

continente Sul Americano, no Chile não seria diferente. Grupos como a ‗‘ Frente 

Nacionalista Patria y Libertad ‗‘ praticavam atos terroristas e com ajuda dos norte 

americanos da CIA (Agência Central de Inteligência) greves como a dos 

                                                             
13 Dados em: http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/d/ditaduras-militares.  

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/d/ditaduras-militares
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caminhoneiros aconteciam com objetivo de desestabilizar o governo. O capital 

nacional e estrangeiro articulou-se para desestabilizar o país economicamente 

usando setores essenciais como o da produção e especulação financeira. Sobre 

isso Marini explicita. 

 

(...) Em momentos de crise a burguesia pode deter a acumulação do capital 
produtivo e provocar a degeneração de todo o sistema econômico mediante 
sua transformação em capital especulativo, aumentando ao mesmo tempo, 
seu poder econômico e agudizando em seu proveito a luta de classes. 
Nesta perspectiva, a especulação aparece como a política econômica do 
fascismo na fase da luta pelo poder. (MARINI, 1974, p.287) 

 

Um dos maiores problemas enfrentados no governo Allende foi a crise no 

balanço de pagamentos. O governo teve que conviver com a sabotagem econômica, 

o açambarcamento (prática de esconder mercadorias para forçar o aumento do 

preço). Além da retração do mercado estrangeiro privado e boicote dos EUA, o 

aumento dos preços internacionais dos alimentos e a queda do preço do cobre, 

levou a desaceleração do crescimento da produção de bens de consumo corrente. 

Com isso a escacez de bens de consumo no mercado interno virou realidade. Este 

foi um grande problema para a política de destribuição de renda proposta pelo 

governo de Allende.  

A estratégia dos golpistas que articulavam para a tomada do poder não 

seria nenhuma novidade na tática de acumulação capitalista de países 

subdesenvolvidos. A transferência do capital do setor produtivo para a pura 

especulação já era a tática comum nos pré-golpes de Estado. 

 

O que o caso chileno mostra - e a análise de outros países, em situações 
semelhantes, revelaria a mesma coisa: é que, em tempos de crise, a 
burguesia pode parar a acumulação de capital produtivo e provocar a 
degeneração de todo o sistema econômico, por meio de sua transformação 
em capital especulativo, aumentando ao mesmo tempo seu poder 
econômico e aguçando a luta de classes a seu favor. (MARINI,1974, p.287) 
 

As grandes empresas nacionais não sentiam tanto pelo poder tecnologico e 

grande capital acumulado, operando assim com custo de produção mais baixos. 

Portanto além da burguesia nacional e do Imperialismo dos Estados Unidos jogando 

contra os governos populares, tais táticas econômicas abalavam profundamente o 

Estado chileno, o universo da classe trabalhadora e dos pequenos empresários. 

O grupo de cidadãos de baixa renda ou sem renda regular são restritos do 

mercado de bens de consumo atravez do baixissimo poder de compra, dessa forma 
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os produtores desse mercado de consumo popular são sabotados. Em 

contrapartida, o capital dos mercados de bens de luxo baseados nos grupos de alta 

renda é acumulado com cada vez mais sucesso. 

 

A economia dependente tem suas leis e o grande capital os conhecem 
perfeitamente. Sendo ele quem lidera as fileiras dos capitalistas e que guia 
o desenvolvimento do sistema, sua política tende a coincidir com as 
tendências objetivas que impulsionam o capitalismo dependente, tornando-o 
um sistema cada vez mais explorador e exclusivo. A superexploração do 
trabalho e sua conseqüência mais imediata: o divórcio entre a produção e 
as necessidades de consumo das amplas massas - este é o eixo do 
desenvolvimento dependente, o mesmo que dá ao Chile o padrão da ação 
realizada hoje pelo Chile. grande capital (MARINI,1974, p.290) 
 

Com as restrições econômicas feitas pelos Estados Unidos em 1973 a 

economia chilena já estava em frangalhos. A inflação estava em quase 400%14 e 

com o PIB em queda não demorou em o atual presidente Salvador Allende sofresse 

um golpe militar com ajuda do grande capital. 

Em setembro de 1973 com a liderança do general Augusto Pinhochet, o 

palácio presidencial chileno foi bombardeado e Allende comete suicídio. Assim 

começava a ditadura militar que terminaria só no ano de 1990. 

 

A Junta Militar que derrota o governo da Unidade Popular, o 11 de setembro 
de 1973, está na verdade da estratégia que presta a prática pela capital 
nacional e extranjero. A mesma junta tem o cuidado de responder a todos 
os seus temas de interesse, desde o começo, o apoio à condução da guerra 
económica, um jogo de luta (...) (MARINI,1974, p.283). 

 

A ditadura de Augusto Pinochet teve a grande ajuda dos teóricos da Escola 

de Chicago15. Os Chicago Boys como eram conhecidos mudariam completamento 

os rumos da política econômica da União Popular de Salvador Allende. A escola 

neoliberal dos Chicago boys tem como objetivo dar ao mercado internacional 

capitalista grande papel na economia política da região onde é aplicada. Dessa 

forma umas das primeiras medidas do novo governo foi cancelar por completo a 

reforma agrária começada por Allende, devolvendo assim as terras aos seus antigos 

donos, os grandes latifundiarios locais.  

Em 1974 os economistas do governo ditatorial chileno reduziram 

drasticamente a emissão de moeda para assim reduzir o consumo e tentar baixar a 

                                                             
14 Dados em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ditadura-militar-no-chile.htm.  
15 Escola de Chicago foi uma escola de pensamento que difundiu entre outras, mas principalmente as ideias 
liberais econômicas.  

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ditadura-militar-no-chile.htm
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inflação que ao final de 1973 já estava em 508%. Porém essa medida se comprovou 

ineficaz já que no ano seguinte (1975) a inflação continuava extremamente alta 

(300%). Com isso no ano de 1975 o PIB chileno sofreu as consequencias da forte 

redução na emissão de moeda e encolheu 12,9% (LIRA 2010, p.5). 

Como os economistas da Escola de Chicago tinham como inimigo número um 

a máquina pública, também em 1975 começou uma serie de privatizaçoes. A forte 

retirada da influência do Estado teve como consequencia o aumento da 

concentração da propriedade, pois poucas pessoas tinham condiçoes de adquirir 

empresas privadas. (LIRA 2010, p.6) 

Outra medida do governo chileno foi abrir o mercado interno baixando 

drasticamente o protencionismo local. O cambio foi fixado em 1976 e em 1981 já 

percebia a concequencia na queda da produção industrial no PIB em 5%. (LIRA 

2010, p.6) apud FFRENCH-DAVIS, 2008). 

Em 1978 a inflação tinha baixado pra 64% o que era considerado uma vitória 

dos economistas. Assim a nova medida foi a liberação financeira com a abertura da 

conta de capitais, com o objetivo da poupança externa aumentace a oferta de fundos 

para emprestimos, e assim reduzir a taxa de juros. (LIRA 2010, p.6 apud FFRENCH-

DAVIS, 2008). Assim as atividades econômicas apareceriam com as forças de 

mercado encarregadas de ajustas os recuirsos disponíveis pelo crédito barato, 

induzindo o investimento e o consumo. (LIRA 2010, p.6). 

Porém a estratégia do governo para fazer o país voltar a crescer não se 

mostrou eficiente, pelo contrário. Como o crédito interno era maior que o externo e 

os bancos privatizados por Pinochet tinham baixa supervisão do Estado no setor 

financeiro permitiu que a concentração do setor bancário fizesse com que a 

diferença entre o preço de compra e o de venda (o spread)16 como, por exemplo, 

nos emprestimos bancários aumentacem exorbitalmente.(LIRA 2010,p.6) apud 

FFRENCH-DAVIS, 2008).  

Enquanto isso a poupança externa na economia chilena ficou a disposição 

dos grandes grupos privados nacionais que detinham grande parte do setor 

bancário. Assim destinara o crédito barato para formentar o consumo, 

principalmente os artigos importados. Dessa forma os recursos não estavam sendo 

                                                             
16 Ver: https://www.parmais.com.br/blog/o-que-e-spread-bancario/.  

https://www.parmais.com.br/blog/o-que-e-spread-bancario/
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direcionados ao investimento, assim quem saia beneficiado era não raramente a 

especulaçao imobiliária. (LIRA 2010 apud TAVARES 2000). 

Com os juros encarecendo em 1982, a iniciativa privada que já estava 

extremamente endividada no exterior, muitas empresas começaram a falir, incluindo 

o Banco do Chile, principal instituição financeira do país estava em frangalhos. O 

Chile entra em recessão com a queda do PIB em 14%. Assim o Estado teve que 

intervir na economia para evitar a quebra de bancos e outras empresas importantes 

no Chile. Dessa forma encerrava-se a experiencia neoliberal chilena, com o Estado 

socializando os prejuizos da iniciativa privada (LIRA 2000, p.7). 

 

 

3.2 O golpe argentino 

 

Houve algumas tentativas de golpes militares na Argentina em 1962 e 1966, 

que não só foram bem sucedidos graças a união popular no país em volta de um 

projeto Peronista. Na tentativa de 1966 com países como o Brasil já com ditaduram 

consolidadas, os Estados Unidos  tinham alcançado também a Argentina com seu 

projeto de intalação neoliberalista na América do Sul, dessa forma, este governo 

provisório militar instalado já havia o teor anti-comunista aclamado pelo vizinho norte 

americano. Porém diante das revoltas populares novas eleições elegeram 

novamente um peronista para presidente, este estão renunciou para que Juan Perón 

pudesse assumir em novas eleições e assumir o cargo de presidente em 1973. 

Após ser presidente por duas vezes (1946 e 1951), Juan domingo Perón 

voltou do exílio onde ficou por dezoito anos diretos para a presidencia da Argentina 

pela terceira vez no ano de 1973.  Porém no ano seguinte acabou falecendo vítima 

de um infarto. Sua esposa Isabelita Perón entra na sucessão presidencial dando 

assim continuidade ao Peronismo, movimento tradicional argentino. 

O peronismo faz parte da cultura política argentina des dos anos quarenta. 

Tem como característica um Estado nacional forte e industrializado, o populismo e a 

economia voltada para políticas públicas. Seu forte apoio popular des de sua criação 

sempre conseguiu eleger presidentes no executivo. Projetos de ordem das leis 

trabalhistas como o décimo terceiro salário, redução da jornada de trabalho, férias e 

folgas remuneradas, pagamento da aposentadoria, cobertura de acidentes de 
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trabalho, entre outros benefícios para os trabalhadores, foram executados pelos 

peronistas na história da política argentina. 

A viúva e nova presidente da Argentina, não durou muito tempo no cargo. 

Após tomar posse em 1974, apenas dois anos depois mesmo com o apoio da 

população Isabelita Perón e retirada de seu cargo através de um golpe militar. 

Cabe ressaltar guardadas as devidas proporçoes histórico-culturais, as 

similaridades do que ocorreu no Brasil em 1964, no Chile em 1963 e na Argentina no 

ano de 1976.  Tanto João Goulart, quanto Salvador Allende e Perón tinham como 

característica um governo popular, direcionado ao trabalhador assalariado. Todos 

esses governos, e outros mais nos países sulamericanos classificados no aspecto 

político como de esquerda, sofreram golpes de Estado feito pelos militares. O que 

podemos observar é que no contexto da guerra fria e pós-revolução cubana, os 

Estados Unidos não deixaram brechas para nenhum governo mais alinhado 

politicamente com setores sociais governar por muito tempo no cone sul. A política 

econômica neoliberal veio como uma poderosa onda incharcando os países 

periféricos com sua superexploração e subimperialismo. 

De passagem vamos lembrar que o Banco Mundial, que controla o 
capital financeiro norteamericano, assinou então um cordo com ADEBA, 
(Associação de Bancos Argentinos), entidade que apoiou a reforma 
entusiasta do golpe militar de março de 1976, gerando e obtendo fundos 
dos EUA, dos seus bancos e organismos, a favor do Bando Central ―que foi 
de grande ajuda para o funcionamento do aparato estatal durante os 
primeiros meses da junta militar’’. (...) Para entender melhor essa 
gerencia dos EUA. Não se deve esquecer que os homens da CIA ocuparam 
os primeiros postos diretores do Banco Central. (FUCHS; VELEZ, 2002, 
p.20) 

A especificidade da subserviência argentina para com o governo norte-

americano foi o interesse estadunidense pelo território agrário argentino. O objetivo 

dos EUA era expandir suas fronteiras agrárias para assim manter sua hegemonia 

nesse setor. Aumentando seu poder na política econômica local e ao mesmo tempo 

mantendo seu protencionismo. Dessa forma, as políticas econômicas dos militares 

argentinos favoreciam o império norte-americano e enfraquecia a forte 

industrialização histórica dos governos peronistas. Sobre isso FUCHS; VELEZ, 

2002, p.21) dizem: ‗‘ Na longa lista de responsabilidade que as classes dominantes 

devem desempenhar a burguesia latifundiária, cúmplice ideológica e financeira do 

genocídio cometido, ocupa um lugar de destaque‘‘. 
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Uma das características mais marcantes da ofenciva neoliberal norte-

americana nos países sulamericanos é a união em algum momento dos interesses 

estadunideses imperialistas com a burguesia nacional local insatisfeita com a política 

econômica implementada no país em questão. No caso da Argentina a união do 

setor agrário com a intenção imperialista neoliberal dos EUA, sacrificando assim a 

soberania nacional argentina conquistada com muito custo.  

 

O Endividamento externo, além de sua natureza regressiva, tornou-se um 
dos instrumentos de maior gravitação econômica e política manipulada por 
multinacionais estrangeiras monopolistas em estreita coexistência com 
grandes grupos econômicos de capitais locais. (FUCHS; VELEZ, 2002, 
p.23) 
 
 

Entre 1978 e 1980 já tinha duplicado o número de bancos estrangeiros na 

Argentina. Como aconteceu no Brasil e no Chile durante suas ditaduras militares 

apoiadas pelo governo norteamericano. A união do setor agrário Argentino com o 

imperialismo norteamericano além de expropiar capital e superexplorar a mão de 

obra trabalhadora deixou a Argentina com uma dívida externa astronomica que 

chegou aos 46 bilhões de dólares dem 1983 (FUCHS; VELEZ 2002, p.26). 

 Os bancos privados tomaram conta do poderio econômico e político local. Já 

que as grandes corporaçoes bancárias não costumam trabalhar no setor produtivo, o 

que ocorre é uma grande especulação financeira no caso da Argentina sob a custa 

do não investimento industrial. 

 

(...) entre outros fatos, um íntimo entrelaçamento entre bancos e grandes 
empresas de capitais locais com capital financeiro transnacional foi 
testemunhado um aprofundamento da dependência financeira e de 
importantes setores da burguesia argentina. Em suma, eles entraram no 
mercado especulativo, longe da atividade produtiva. (FUCHS; VELEZ, 2002, 
p.23).  
 

Outra questão importante para entender o que ocorreu na Argentina durante o 

governo militar é a terra. A população indígena, por exemplo, foi exterminada, assim 

como no Brasil, e expropiada de seus locais históricamente conquistados e suas 

terras entregues pelo governo militar para as familias oligarquicas argentinas. 

 
 

Tais fatores estruturais têm muito a ver com as deformações e obstáculos 
intermináveis que o nosso desenvolvimento capitalista teve, com o 
resultante atraso na produtividade e a adaptação dos avanços científicos e 
técnicos. A esse respeito, podemos considerar, em particular, o 
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desenvolvimento altamente desigual das diferentes regiões, as enormes 
desproporções existentes na ocupação do trabalho e a distribuição e 
redistribuição da renda nacional, muito desvantajosa para o mundo do 
trabalho. (FUCHS; VELEZ, 2002, p 24)  
 

O atraso tecnológico dos países periféricos contribui para a margem de mais-

valia relativa e para uma mais-valia extraordinária futuramente ou seja, o empresário 

que está atrasado cientificamente em comparação aos países centrais sempre terão 

um futuro promissor em relação à obtenção de maquinário novo e mais desenvolvido 

para conseguir a mais valia-relativa e ocasionalmente a mais valia-extraordinária. 

Como a mais-valia extraordinária é passageira e a mais valia relativa não 

necessariamente resulta em maior lucro para o empresário, o resultado será a 

superexploração do trabalho. Com o maquinário novo, produzindo mais em menos 

tempo e com menos necessidade de trabalho humano o medo de perder o emprego 

aumenta. Desse jeito a mais valia-absoluta é feita de maior forma aproveitando-se 

do aumento do exército industrial de reserva. Além do aumento do desemprego, o 

salário médio do trabalhador empregado diminui.  

 

Na economia exportadora latinoamericana, (...) Como a circulação se 
separa da produção e se efetua basicamente no âmbito do mercado 
externo, o consumo individual do trabalhador não interfere na realização do 
produto, ainda que determine a taxa de mais valia. Em consequência, a 
tendência natural do sistema será a de explorar ao máximo a força de 
trabalho do operário, sem se preocupar em criar as condições para que este 
a reponha, sempre e quando seja possível substituílo pela incorporação de 
novos braços ao processo produtivo. (MARINI, 1973, p. 17). 

 
A lógica do capitalismo da dependência não obrigar o país produtor a 

consumir o que é produzido no próprio país, pelo contrário, o país produtor periférico 

dependente exporta quase tudo que produz para o país central. Dessa forma, o 

consumo interno é altamente afetado e a economia do país dependente é 

prejudicada em favor do capital internacional.  

 
 
 
(...) a participação da América Latina no mercado mundial contribuirá para 
que o eixo da acumulação na economia industrial se desloque da produção 
de maisvalia absoluta para a de maisvalia relativa, ou seja, que a 
acumulação passe a depender mais do aumento da capacidade produtiva 
do trabalho do que simplesmente da exploração do trabalhador. No entanto, 
o desenvolvimento da produção latinoamericana, que permite à região 
coadjuvar com essa mudança qualitativa nos países centrais, dar se á 
fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador. É 
esse caráter contraditório da dependência latinoamericana, que determina 
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as relações de produção no conjunto do sistema capitalista (...)  
(MARINI,1973, p.5) 
 
 

Assim como aconteceu em outros países latino-americados tomados pela 

ditadura militar, as pequenas e médias empresas fecharam em sua maioria em prol 

dos ganhos das superpotências extrangeiras. Mais da metade (55%) da produção 

industrial total argentina era controlado pelo capital extrangeiro nos anos oitenta 

(FUCHS; VELEZ 2002, p.27). 

A contradição do avanço tecnológico e da maior exploração sob os 

trabalhadores em prol do lucro de bancos e empresas extrangeiras, e do aumento 

exorbitante da dívida externa, não passaria em pune pelo povo argentino.   

Fator primordial para o fim da ditadura militar argentina foi o fracasso da 

guerra das Malvinas17. Em 74 dias de confronto com o Reino Unido e um completo 

massacre dos britanicos para cima dos soldados argentinos, o povo retirava o pouco 

apoio que tinha aos militares após a derrota na rápida guerra em 1982. 

  Em 1983 chegou o fim o governo militar argentino, com um saldo de 

milhares de mortos seja pela guerra ou pela repressão do governo, uma dívida 

externa exorbitante um povo cansado de tanto ser superexplorado.  

Assim como ocorreu no Chile, estudiosos de Milton Friedman, espoente maior 

das idéias neoliberais da escola de Chicago participaram ativamente do governo dos 

argentinos mesmo após o fim da ditadura militar. Nomes como: Roberto T. Alemann, 

Dagnino Pastore, y Jorge Wehbe se destacaram como os ‗‘Chigago Boys‘‘ da 

Argentina, fazendo parte de ministérios e secretarias responsáveis pela política 

econômica do neoliberalismo na Argentina do governo eleito de Raúl Afonsín. 

(FUCHS; VELEZ 2002). 

Como de costume no capitalismo de dependência latino americano, a política 

economica da Argentina sucumbiu às medidas do Banco Central e através das 

políticas monetárias, como as sanções de regimes seguros de cambio para as 

dívidas externas. Isso era possivel graças a um grupo de grandes empresas 

extrangeiras que obtiveram grandes beneficios e tranferriram posteriormente ao 

Estado suas supostas dívidas externas. A política de não intervenção do Estado das 

idéias neoliberais fez com que isso pudesse acontecer. (FUCHS; VELEZ 2002). 

                                                             
17 Guerra das Malvinas foi um conflito armado entre Reino Unido e Argentina pela posse do território das Ilhas 
das Malvinas localizado ao Sul da Argentina. 
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Mesmo após o fim do governo militar, o presidente eleito em 1983 Raúl 

Afonsín continuou com a política econômica do governo ditatorial. Novos contratos 

petrolíferos foram feitos fazendo com que 21 depósitos com 1.198 poços produtivos 

fossem fechados durante o governo militar argentino (FUCHS; VELEZ 2002,p.32). 

As empresas beneficiadas com essa política economica não poderiam deixar de ser 

as do EUA. Empresas como a: ‗‘PEREZ COMPANC, ASTRA HUGHES TOOL e 

GRUPO MACRI‘‘ se apoderaram de centenas de milhões de dólares da renda 

petrolera (FUCHS; VELEZ). A política de submisão ao FMI ainda não tinha deixado 

o país. Somente nos anos 90 com a volta da política peronista a política argentina 

mudaria novamente para um cenário nacional desenvolvimento 
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4. A teoria da dependência e o subimperialismo brasileiro 

 

4.1- Dialética da dependência 

 

Forjada na expanção comercial do capitalismo nascente no século XVI, a 

América Latina nasce como uma colônia produtora de materiais preciosos e contribui 

num primeiro momento para um aumento de fluxo de mercadoria e a expansão dos 

meios de pagamento, dessa forma permitiu o desenvolvimento do capital comercial 

e bancário na Europa e abriu caminho para a grande indústria. (MARINI 1973) 

Porém no século XIX, com a revolução industrial a América Latina ganha 

indepêndencia política, desa forma começam a exportar bens primários em troca de 

manofaturas de consumo. E é aí que se começa a dependência e subordinação dos 

países colonizados perante as grandes potencias econômicas (MARINI 1973). O 

que futuramente tornaria a dependência e subordinação desses países menos 

desenvolvidos progressivamente cada vez maior como verá a frente. 

A grande difereça da economia latino-americana para a os países centrais se 

dá através da transformação da produção de mais valia-absoluta para mais-valia 

relativa.‗‘ ou seja, que a acumulação passe a depender mais do aumento da 

capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do 

trabalhador‘‘ (MARINI, 1973, p. 5).  

 

No entanto, o desenvolvimento da produção latino-americana, que permite à 
região coadjuvar com essa mudança qualitativa nos países centrais, darseá 
fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador. É 
esse caráter contraditório da dependência latino-americana, que determina 
as relações de produção no conjunto do sistema capitalista, o que deve 
reter nossa atenção. (MARINI 1973, p.5) 

 
Com o avanço tecnológico mundial inevitável, esse aumento da capacidade 

produtiva de trabalho aumenta ainda mais conforme os anos passam. Porém a 

exploração capitalista não se da por satisfeito na extração da mais valia apenas em 

nível absoluto ou relativo, por isso a acumulação capitalista dos países centrais por 

meio da América Latina se da também por meio da superexploração do trabalhador 

assalariado e da desvaloralização real das forças de trabalho. 

 

(...) uma maior capacidade produtiva do trabalho não assegura por si só um 
aumento da maisvalía relativa. Ao aumentar a produtividade, o trabalhador 
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só cria mais produtos no mesmo tempo, mas não mais valor; é justamente 
esse fato o que leva o capitalista individual a procurar o aumento de 
produtividade, já que isso permite reduzir o valor individual de sua 
mercadoria, em relação ao valor que as condições gerais de produção lhe 
atribuem, obtendo assim uma maisvalia superior à de seus competidores — 
ou seja, uma maisvalia extraordinária. (MARINI, 1973, p. 6). 

 

Como o aumento da mais-valia relativa não assegura por si só um aumento 

de mais valor, pois o trabalhador só consegue criar mais produtos em menos tempo, 

deixando o valor real igual à antes. A escolha feita pelo grande capitalista é 

aumentar a sua produtividade constantemente através de um maquinário mais 

moderno, para assim diminuir o valor real de sua mercadoria e assim chegar à mais-

valia extraordinária se diferenciando de seus concorrentes de mercado. 

Com a mais-valia extraordinária, o capitalista através do avanço tecnológico 

consegue colocar maquinários mais novos, e também novos métodos de produção 

mais qualificados a disposição de seus funcionários. Dessa forma, diminui o tempo 

necessário para produzir a mercadoria, assim com uma produtividade maior que de 

seus concorrentes de mercado, o valor individual da mercadoria produzida é 

rebaixado ao valor social da própria mercadoria. Porém como preço da mercadoria 

produzida é determinado pelo valor social, ou seja, o tempo necessário para que o 

trabalhador produza certo material, o capitalista em questão consegue uma taxa 

maior de mais-valia em relação à taxa de valor corrente18. 

Outra consequência importante da mais valia-extraordinária é o desemprego 

gerado por ela. Quando o capitalista que não consegue o avanço tecnológico 

necessário declara falência, demissões em massa são inevitáveis. Como num efeito 

dominó o exército industrial de reserva cresce, fazendo com que o grande capitalista 

tenha ainda mais margem para exploração do trabalhador, já que o nível de 

desemprego sobe e assim o medo da demissão e a subserviência e aceitação do 

consequente rebaixamento do salário se torna inevitável para quem não possui os 

meios de produção. Foi o que ocorreu no Brasil e em outros países da América 

Latina durante os anos de ditaduras militares. 

Apesar de a mais-valia extraordinária de países não centrais, não ser eterna, 

pois com o passar do tempo é normal que outras empresas também consigam 

novas tecnologias, maquinário e métodos mais qualificados de produção, os efeitos 
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dessa são constantes. Primeiro que o capitalista que não consegue um avanço 

tecnológico no nível de mercado se torna obsoleto e acaba indo a falencia ou 

aumentando a exploração do trabalhador para tentar conpensar seu atraso 

tecnológico. Segundo que depois que outras empresas também conseguem o 

avanço tecnológico necessário, e isso não é mais novidade, a mais-valia 

extraordinária volta a ser apenas mais-valia relativa. Por isso o rebaixamento dos 

salários real se torna abitual para o capitalista, e assim uma maior acumulação de 

capital. 

Como a mais-valia extraordinária através da modernização de equipamentos 

é temporária, e a maior exploração do trabalhador por si acaba não gerando valor 

com o passar do tempo, o capitalista então usa como saída à exploração ainda 

maior do trabalho excedente. Como a produtividade em si não determina a taxa de 

mais-valiamas sim o aumento de produtividade, a consequencia será a 

superexploração do trabalhador, porém seu salário não aumenta, dessa forma 

inevitavelmente o valor do seu trabalho diminui, resultando assim no aumento da 

mais-valia relativa. 

 

Isso se deve ao fato de que a determinação da taxa de maisvalia não passa 
pela produtividade do trabalho em si, mas pelo grau de exploração da força 
de trabalho, ou seja, a relação entre o tempo de trabalho excedente (em 
que o operário produz maisvalia) e o tempo de trabalho necessário (em que 
o operário reproduz o valor de sua força de trabalho, isto é, o equivalente a 
seu salário). Só a alteração dessa proporção, em um sentido favorável ao 
capitalista, ou seja, mediante o aumento do trabalho excedente sobre o 
necessário, pode modificar a taxa de maisvalia. Para isso, a redução do 
valor social das mercadorias deve incidir nos bens necessários à 
reprodução da força de trabalho, os benssalário. A maisvalia relativa está 
ligada indissoluvelmente, portanto, à desvalorização dos benssalário, para o 
que contribui, em geral, mas não necessariamente, a produtividade do 
trabalho. (MARINI,1973, p 6). 

 

Muito do que ocorreu na época da ditadura empresarial-militar do Brasil é 

justificado pela dialética da dependência de Marini. Os enormes lucros das grandes 

empresas nacionais e internacionais, a contenção salarial praticada pelo governo, a 

legislação de 1965 (MENDONÇA 2002) que transferia recursos para a indústria, 

obrigação do trabalhador para fazer sua poupança forçada, tetos salariais, controles 

de crédito e principalmente a extençao da jornada de trabalho, o trabalho infantil, e o 

rebaixamento do preço da força de trabalho são condiçoes indissociaveis da teoria 
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da teoria da dependência de Marini. Todos esses fatores tornam o país cada vez 

mais dependente da soberania estadunidense.  

 

Estas formações desenvolvem um ciclo interno de acumulação de capitais 
que é incapaz de se autonomizar plenamente desta subordinação, seja pelo 
fato de que dependem da tecnologia e do conhecimento detido por 
monopólios internacionais para impulsionar o seu ciclo produtivo e buscar a 
mais-valia extraordinária; seja porque dependem de capitais estrangeiros 
para realizar investimentos e saltar os limites da balança comercial; ou 
ainda porque precisam expandir a economia exportadora para fazer frente à 
dependência financeira e tecnológica e às transferências de mais-valia que 
resultam das remessas de lucros, pagamentos de serviços e desvios de 
preços das mercadorias em relação ao valor oriundos da situação 
monopólica de que são objetos. (MARTINS, 2016, p. 15-16). 

 

As consequências dessa dependência mostraram que são desastrosas para o 

país subordinado. A elevada dívida externa, os bancos comprando papeis da vívida 

pública, empresários investindo mais em papéis do que em produção, e o mercado 

financeiro vantajoso trabalhando através de especulação, são fatores que fatalmente 

ocorrerão numa economia baseada na dependência. A fuga de capital de países 

subalternos como Brasil, Argentina, Chile, entre outros, é o cerne do capitalismo 

dependênte. E superexploração dos trabalhadores de países periféricos é condição 

cinequanon para que isso ocorra, vide a mais-valia relativa, mais-valia absoluta e a 

mais-valia extraordinária, explicadas anteriormente.   

Os países produtores de matérias primas, como os sulamericanos saem 

perdendo nas trocas de mercado como importação/exportação. A abertura na 

economia favorece os países mais desenvolvidos, o que Marini chama de troca 

desigual. Vejamos. 

 

(...) transações entre nações que trocam distintas classes de mercadorias, 
como manufaturas e matérias primas — o mero fato de que umas produzam 
bens que as outras não produzem, ou não o fazem com a mesma facilidade, 
permite que as primeiras iludam a lei do valor, isto é, vendam seus produtos 
a preços superiores a seu valor, configurando assim uma troca desigual. 
(MARINI, 1973, p. 10). 
 

Assim, os países menos desenvolvidos cedem parte do valor produzido para 

as nações mais potentes economicamente devido a sua maior produtividade. Um 

daqueles casos de transferência de capital interno para o exterior de forma legal. 

Deve-se observar que em muitos desses casos aparentemente regidos pela 

lei do mercado puro e simples, o que serve de base é a exploração do trabalhador. 
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Temos que ter a clareza de que sem a mão de obra do trabalhador não existe valor, 

não existe troca e, portanto não pode existir troca desigual. A base da economia 

capitalista está na mão de obra assalariada e principalmente falando de país 

subdesenvoldido, na super exploração da mão de obra. 

 

O que importa assinalar aqui é que, para aumentar a massa de valor 
produzida, o capitalista deve necessariamente lançar mão de uma maior 
exploração da força de trabalho, seja através do aumento de sua 
intensidade, seja mediante a prolongação da jornada de trabalho, seja 
finalmente combinando os dois procedimentos. A rigor, só o primeiro — o 
aumento da intensidade do trabalho — se contrapõe realmente às 
desvantagens resultantes de uma menor produtividade do trabalho, já que 
permite a criação de mais valor no mesmo tempo de trabalho. 
Factualmente, todos contribuem para aumentar a massa de valor realizada 
e, por isso, a quantidade de dinheiro obtida através da troca. (MARINI 1973, 
p. 10-11). 
 
 

Ou seja, para um país como os Estados Unidos esse livre mercado nos 

moldes neoliberal imperialista, nações como as do cone Sul são fundamentais para 

a propagação de sua acumulação capitalista. Não só enriquecendo como 

superpotência hegemônica, como empobrecendo os países subalternos e piorando 

a qualidade de vida do trabalhador. 

  

O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela 
troca desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o 
valor de suas mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço 
redobrado para aumentar a capacidade produtiva do trabalho), mas 
procuram compensar a perda de renda gerada pelo comércio internacional 
por meio do recurso de uma maior exploração do trabalhador. (MARINI 
1973, p. 11). 

 

 

4.2- O Subimperialismo brasileiro 

 

A grande diferença das ditaduras militares latinoamericanas com a 

contribuição estadunidense é que o Brasil, segundo Marini, é o único país 

sulamericano que pode ser chamado de subimperialista. Outros países como Chile e 

Argentina, apesar de algumas características parecidas ou identicas não podem ser 

chamados de países subimperialistas.  

 

O subimperialismo implica dois componentes básicos: por um lado, 
uma composição orgânica média na escala mundial dos aparatos produtivos 
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nacionais e, por outro, o exercício de uma política expansionista 
relativamente autônoma, que não só é acompanhada por uma maior 
integração ao sistema produtivo imperialista, mas se mantém também no 
marco da hegemonia exercida pelo imperialismo à escala internacional. 
Colocado nesses termos, nos parece que, independentemente dos esforços 
de Argentina e outros países para ascender a um grau subimperialista, só o 
Brasil expressa plenamente, na América Latina, um fenômeno desta 
natureza. (MARINI, 1977, p. 31). 

 

Devido a seu padrão diversificado de acumulação de capital, o Brasil 

ascendeu a país exportador de manofaturas enquanto outros países latinos 

americanos continuavam sua super expecialização produtiva. Dessa forma enquanto 

mantinha certa autonomia por um lado, por outro se via cada vez mais dependente 

dos Estados Unidos.  

Segundo Marini, o subimperialismo é uma etapa hierarquicamente mais 

avançada do capitalismo dependente puro somente. O Brasil na ditadura militar 

assumiu o posto mediano da acumulação capitalista na América Latina. 

 

[...] O resultado foi um reescalonamento, uma hierarquização dos países 
capitalistas em forma piramidal e, por conseguinte, o surgimento de centros 
médios de acumulação – que são também potências capitalistas médias –, 
o que nos levou a falar da emergência de um subimperialismo. (MARINI, 
1977, p. 25.). 
 

Mas engana-se quem pensa que um país intitulado subimperialista tem algum 

tipo de vantagem no processo econômico ou social. Pelo contrário, o 

subimperialismo agrava a superexploração do trabalho piorando o nível de vida dos 

que ganham menor salário. O que ocorre é certa autonomia que não é vista sento 

transformada em bem social.  Existir um país subimperialista representando os 

Estados Unidos só interessa e é vantajoso para os próprios estadunidenses. Pode-

se afirmar que o maior e real beneficiado é o próprio governo federal norte 

americano e suas multinacionais, mas não podemos deixar de atentar pelo fato de 

que o trabalhador que lá está não é explorado da mesma forma e intensidade dos 

trabalhadores dos países menos favorecidos economicamente, ou seja, quanto mais 

subdesenvolvido for o país, mais explorados são seus trabalhadores, com exceção 

dos países subimperialistas, ditos médios que apesar de serem mais qualificados 

tecnologicamente e economicamente podem ser ainda mais explorados do que os 

países somente periféricos como Argentina e Chile. Isso ocorre porque mesmo que 

o trabalhador norte americano seja explorado, a elevação do nível de vida interno 

consegue ser feita para amortecer a luta de classes, o que não ocorre em países 
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subimperialistas como o Brasil, devido ao fato da incapacidade de converter a 

espoliação no exterior (MARINI 2013). 

 

(...) ao contrário do que ocorre com as economias capitalistas centrais, o 
subimperialismo brasileiro não pode converter a espoliação, que pretende 
realizar no exterior, em fator de elevação do nível de vida interno, capaz de 
amortecer o ímpeto da luta de classes. Em vez disso, devido a sua 
necessidade de proporcionar um sobrelucro a seu sócio maior norte-
americado, que agravar violentamente a exploração do trabalho no marco 
da economia nacional, no esforço para reduzir seus custos de produção. 
(MARINI, 2013, p. 157). 
 

Mas o subimperialismo não favoreceu apenas os Estados Unidos e suas 

multinacionais. Na ditadura militar brasileira as industriais brasileiras de alta 

performance também se beneficiaram, como por exemplo a indústria automobilística. 

Sem um mercado interno que pudesse comprar suas mercadorias, o mercado 

internacional foi a solução ideal para esse tipo de mercado.  

 

Na perspectiva do sistema subimperialista, o que surge assim é a terceira 
pata na qual ele se apoia: ‗‘a sociedade de consumo‘‘ à moda casa, criada 
mediante a transferência de renda das camadas mais pobres para as 
camadas médias e altas, a fim de garantir o mercado para uma indústria 
altamente tecnificada, que se divorcia cada vez mais das necessidades de 
consumo das grandes massas. (MARINI, 2013, p. 262). 
 

Em Subdesenvolvimento e Revolução (MARINI 2013, p. 32) nos explicita 

números como os do índice da produção industrial que com o material de transporte 

entre 1964 e 1970 foram de 92.4 para 225.2 enquanto a indústria de bens salário 

como o textil caia de 101.6 para 97.2, e a do vestuário e calçado em torno de 113. 

Dessa pode-se observar uma ruptura de produção e necessidade de consumo entre 

as areas altas e baixas da população. 

 Enquanto isso a resdistribuição de renda era feita de forma desigual com o 

salário mínimo baixando seu valor real e os salários médios aumentando. Ou seja, a 

superexploração do trabalho novamente aparece como característica intrínseca do 

subimperialismo. 

Fator primordial para figurar entre países chamados subimperialistas é ter 

uma industrialização avançada. O Brasil de 1964 tinha avançado bastante nesse 

quesito depois do governo de Juscelino Kubitschek, assim deixado caminho 

pavimentado para que o Brasil assumisse o subimperialismo latianoamericano. 

Outro fator extremamente importante é a transformação de capital produtivo 

em capital especulativo. E foi na ditadura militar brasileira onde aconteceu o melhor 
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exemplo disso, com o Estado financiando empresas privadas barateando os 

investimentos industriais, por meio de longos prazos de pagamento e juros irrisórios. 

(MENDONÇA 2002, p, 97). Ou fundando um sistema financeiro especializado em 

paéis de curto prazo para captar excedentes e dar crédito ao consumidor e ampliar a 

circulação dos bens duraveis de consumo. Os empréstimos externos aumentaram 

cada vez mais para apoiar a cumulação privada e a emissão de créditos através de 

LTN (Letras do tesouro Nacional) também com o mesmo objetivo (MENDONÇA 

2002).  

 

Em 1964, a situação é diferente: a elite militar que encabeça o golpe, não só 
intervém na luta de classes, mas também apresenta todo um esquema 
econômico-político, o que consagra definitivamente a fusão de interesses 
entre ele e o grande capital. Esse esquema é o subimperialismo, a forma 
que assume o capitalismo dependente ao chegar a etapa dos monopólios e 
capital financeiro. (MARINI 2013, p. 256). 

Através da exportação de capitais e da junção do capital bancário com o 

capital industrial se caracteriza a etapa dos monopólios e capital financeira dita por 

Marini. O Brasil não só participava do capital produtivo como também como 

possuidor e intensificador do capital de juros não só nacional como mundial. 

Tudo isso facilitou para que o Brasil, um país não central do ponto de vista 

econômico pudesse participar da economia mundial de forma não produtiva como 

nunca antes. A contradição do capitalismo dependente-associado de insuficiência de 

recursos-ouro para permitir a remessa de lucros e dividendo para as multinacionais 

no exterior, era colocada em xeque pelos claros objetivos da dívida externa 

galopante brasileira de propiciar meios de pagamento internacionais e não apenas 

investimentos produtivos (MENDONÇA 2002). Dessa forma o Brasil não poderia ser 

classificado apenas como um país periférico, mas tampouco como centro, dessa 

forma o conceito de subimperialismo cabe perfeitamente ao caso brasileiro. 

 

[...] a expansão e aceleração tanto da circulação do capital produtivo como 
da circulação do capital dinheiro foram configurando uma nova economia 
mundial capitalista, que repousa sobre um esquema de divisão internacional 
do trabalho distinto ao que regia antes da crise mundial capitalista[...] 
Passou o tempo do modelo simples centro-periferia, caracterizado pelo 
intercâmbio de manufaturas por alimentos e matérias-primas. Encontramo-
nos frente a uma realidade econômica na qual a indústria assume um papel 
cada vez mais decisivo. (MARINI, 1977, p. 43). 
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A ditadura brasileira envredou pelo caminho do comércio exterior, do alto 

consumo e subsídios estatais. Tudo em prol de uma dinâmica expansiva. Um novo 

modelo econômico.  

Como já explicado no capitulo 2, tratado da ditadura militar no Brasil, o país 

se tornou um paraíso das multinacionais e dos monopólios empresariais. Com as 

pequenas e médias empresas estranguladas pelo Estado somente as 

megaempresas sobreviveram no mercado brasileiro. Esta é mais uma característica, 

segundo Marini, do subimperialismo. 

 

[...] o subimperialismo corresponde, por um lado, ao surgimento de pontos 
intermediários na composição orgânica do capital em escala mundial – na 
medida em que aumenta a integração dos sistemas de produção – e, por 
outro, à chegada de uma economia dependente à fase do monopólio e do 
capital financeiro. (MARINI, 2013, p. 41) 

Com o Brasil no sub centro econômico na acumulação mundial da divisão 

internacional do trabalho, desenvolvendo a indústria de bens duráveis e assim 

elevando a produção da indústria suntuária, o Brasil, segundo Marini dependia do 

mercado externo, do Estado e do consumo suntuário. O mercado externo fez seu 

papel quando, por exemplo, levou o ramo de causados ao consumo internacional 

devido à incapacidade do mercado interno de consumo por causa da 

superexploração do trabalhador, ou na exportação de automóveis também quando o 

mercado interno se via impossibilitado de consumir tudo o que as empresas 

automobilísticas produziam. Da mesma forma o Estado quando foi necessário, 

ajudou o Brasil a continuar na posição subimperialista quando aumentou seu gasto 

público se colocando como um dos atores principais na acumulação capitalista.  

 

Entende-se, pois, a necessidade de assegurar a plena circulação do capital assim investido, ou seja, 
de abrir caminho à sua realização. [...] o Estado interveio ativamente nesse sentido criando ou 
subsidiando a demanda (interna e externa) para a produção. Ocupou-se também, de assegurar 
campos de investimento no exterior, mediante operações privadas em países da América Latina e 
África. Lançando na órbita do capital financeiro internacional. O capitalismo brasileiro faria tudo para 
atrair o fluxo monetário, embora não fosse capaz de assimila-lo integralmente enquanto capital 
produtivo e devesse reintegra-lo ao movimento internacional de capitais. Com isso, a seu modo 
dependente e subordinado, o Brasil entraria na etapa da exportação de capital, assim como na rapina 
de matérias-primas e fontes de energia no exterior, como o petróleo, o ferro, o gás. (MARINI,1977,p. 
61- 62.) 
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Cosiderações Finais  
 

 
Este trabalho não exaure o assunto do neoliberalismo nas diraduras latino-

americanas. 

Após analisar como o Brasil alinhou-se de vez no mundo capitalista desde 

1930, as duas passagens de Getúlio Vargas, e o governo de Juscelino kubitschek, 

observa-se a preparação do terreno para a ofensiva neoliberal estadunidense. O 

compromisso com acumulação capitalista burguesa já dava claros sinais desde 

Vargas com o seu alinhamento ao empresariado industrial, mas com JK esse 

compromisso se ampliou aos novos parceiros, os Estados Unidos, e se afirmou 

concretamente na ditadura empresarial-militar de 1964 através de um golpe. 

Os pilares da aceitação da lógica capitalista que foram construidos desde 

Vargas se consolidaram na ditadura empresarial-militar através dos Bancos públicos 

e privados, ajuda estadunidense, burguesia nacional brasileira e Estado brasileiro, 

todos estes juntos a favor do capital externo e da superexploração do trabalhador. 

Analisando a obra de Ruy Mauro Marini e seus conceitos de dialética da 

dependência, superexploração do trabalho e subimperialismo, pode-se observar que 

os golpes de Estado, nos anos 60 e 70 do século passado, no continente sul-

americano, principalmente nos países que foram analisadas neste trabalho (Brasil, 

Chile e Argentina), receberam ajuda do governo dos EUA e do empresariado ligado 

ao capital internacional, com a finalidade de implementar o neoliberalismo. 

A implementação do projeto neoliberal pelos Estados Unidos da América 

sobre países periféricos trazem consequências terríveis, principalmente para os 

trabalhadores assalariados, que recebem menos dinheiro pelo trabalho produzido 

para o grande capital. 

A superexploração se demostra fator primordial em todas as análises feitas 

aqui. Se em alguns casos ela é o núcleo da problemática do sofrimento do 

trabalhador menos favorecido financeiramente, em outros, é apenas o começo de 

algo maior e pior, como no caso do rebaixamento do valor real do salário pelo tempo 

necessário de trabalho para produção e a concentração de renda. Aexecução 

dessas ideias em países periféricos,ocorre a fuga de capital desses países 

dependentes para o grande captador norte-americano e suas transnacionais. 
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A aliança da burguesia nacional com o capital extrangeiro não pode ser 

ignorada, pelo contrário, é fator preponderante para que países como os Estados 

Unidos se apoderem não só do território, como do capital nacional, expoliando e 

deixando a população do país dependente exausta de tanto ser superexplorada.  

O conceito de ditadura-empresarial militar se encaixa perfeitamente no caso 

brasileiro, onde mega empresas e bancos lucraram e cresceram exageradamente 

com ajuda do próprio Estado do Brasil e dos EUA, em detrimento do sofrimento da 

maior parte da população. Essa simbiose entre empresariado brasileiro, ligado ao 

capital internacional e aos militares, permitiu o golpe de 1964 ser realizado com 

sucesso. 

No caso do Brasil, a especificidade em comparação com todos os outros 

países da América Latina é o subimperialismo, como disse Marini, em várias obras. 

O subimperialismo transformou o Brasil no principal captador de capital por parte 

dos norte-americanos, um país estratégico e muito importante para implementação 

das idéias neoliberais exploradoras.  

O papel dos Bancos no subimperialismo é fundamental na transformação de 

capital produtivo em capital especulativo. Assim como as grandes Empresas 

nacionais no quesito monopolizar o capital produtivo, forçar juntamente com o 

Estado brasileiro, empréstimos e emissão exagerada de títulos públicos. 

Nos casos das ditaduras militares de Chile e Argentina, as semelhanças com 

o Brasil ficam claras nos quisitos da união da burguesia nacional dos respectivos 

países ao parceiro maior estadunidense, o Estado, Bancos e indústria trabalhando 

juntos para expoliar o capital para o extrangeiro, a degradação da vida do 

trabalhador assalariado com a superexploração, o desemprego e inflação nas 

alturas, e a promessa eterna de dias melhores para os menos favorecidos 

financeiramente enquanto os que comandavam o Estado, as transacionais e o sócio 

maior norte americano continuavam a lucrar e superexplorar.  

Com as medidas do Consenso de Washington ao final de 1989, os anos 90, 

conheceram uma nova onda liberal na América Latina, através do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Presidentes como: Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-

Tagle e Ricardo Lagos Escobar (Chile), Carlos Menem, Fernando de la Rúa 

(Argentina), Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso (Brasil), foram 

símbolos das políticas economicas neoliberais aplicadas no cone sul. Vimos nesses 
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tempos um acirramento da exploração, que já vinha ocorrendo nas décads de 1960 

até 1980, na América Latina. As características mais marcantes deste período são: 

crise de produção, aumento da desigualdade social, empréstimos do Banco Mundial, 

degradação de vida da população dos países periféricos e esses mesmo países 

altamente endividados externamente.      

No Brasil, depois de governos de centro-esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016), acontece mais um golpe, dessa vez 

parlamentar-institucional, no segundo mandato de Dilma. E logo depois, a prisão de 

Lula quando este liderava as pesquisas presidenciais. O segundo colocado até 

então, Jair Messias Bolsonaro, acaba por ganhar a eleição de 2018 no Brasil com a 

promessa de acirrar ainda mais o neoliberalismo. Seu ministro da economia (Paulo 

Guedes) que fez parte dos chicago boys da Escola de Chicago e ajudou o ditador 

Augusto Pinochet juntos com outros colegas da Escola de Chicago a aplicar o 

neoliberalismo no Chile nos anos da ditadura militar no país. 
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